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Llar
d’infants
Can Trias

Horaris dels centres
Horari d’escola
De 9 a 12 del matí

i de 3 a 5 de la tarda

Servei complementari de menjador:
De 12 a 3 de la tarda

Servei complementari de tarda
de dilluns a dijous:

De 5 a 6 de la tarda

Calendari escolar
L'inici de curs és al mes de setembre i acaba el
mes de juliol. (Durant el mes de juliol es farà jornada
intensiva)

Les vacances de Nadal i Setmana Santa es faran 
segons estableixi el calendari del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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Creiem en un infant capaç de fer 
moltíssimes coses, amb una disponibilitat natural 
per explorar el seu entorn. L’infant és curiós, com 
un científic amb necessitat d’aprendre, de descobrir 
i de sentir.  Entenem que la llar d’infants  ha de ser 
un “laboratori” on es presentin propostes amb les 
que l’infant pugui  observar, tocar, comprovar, 
identificar, crear, jugar, gaudir, escoltar, comunicar, 
compartir,  pensar...
 
Gran part del material que utilitzem a les llars és 
material inespecífic, sense respostes predefinides, 
per manipular i experimentar amb ell, fomentant el 
raonament i la creativitat.

La relació família i escola és molt important, 
i la fomentem amb converses diàries, entrevistes 
individuals i reunions de grup per anar seguint 
l’evolució dels infants. La participació activa de les 
famílies en l’AMPA també ajuda en la millora dels 
projectes educatius de les respectives llars.

Les llars d’infants
BARROMINA i CAN TRIAS

Són dos centres públics de titularitat i gestió de 
l’Ajuntament de Viladecavalls. Van ser creats per 
oferir un context educatiu i de desenvolupament per 
als infants, un servei per a les famílies i un suport en 
l’educació dels seus fills.

Les dues llars municipals acullen nens i nenes 
entre 1 i 3 anys.

Cada llar d’infants compta amb un equip de 
professionals que vetllem per facilitar el 
desenvolupament integral dels nens i 
nenes.  Per això tenim cura de crear i mantenir 
uns espais acollidors i un ambient càlid i afectiu, 
adequat a les necessitats dels infants d’aquestes 
edats, que possibiliti la relació entre ells mateixos, i 
entre els nens/es i adults, compartint jocs, 
experiències i vivències.


