
 

Llar d’infants municipal La Llum 

Carrer Sant Antoni Abat, s/n 

08242 Manresa 

938.776.752 

lallum@suara.coop 

 

 

EL DIA A DIA A LA LLAR D’INFANTS 

 

A l’escola la vida quotidiana és una gran font d’aprenentatge, perquè les situacions 

que es donen en el dia a dia, es converteixen en oportunitats pel desenvolupament 

de les capacitats dels infants i per la seva educació. 

Per donar resposta al desenvolupament progressiu de l’infant, cal crear un clima 

acollidor que afavoreixi els seus aprenentatges i el desplegament de les seves 

capacitats, intentant transmetre una seguretat i confiança mútua, sentint-se escoltat, 

apreciat i estimat. Amb la necessitat i el dret a equivocar-se. Que contempli les 

emocions i que cobreixi  les necessitats bàsiques: d’higiene, d’alimentació, de 

descans, de relació, de joc i de descoberta; que són els àmbits  principals en els 

quals es basa la vida a l’escola. 

A l’escola treballem a partir dels interessos i necessitats dels infants, a través d’una 

constant observació, i anem programant el dia a dia a l’aula propiciant diferents 

moments i propostes que puguin cobrir-les. 

Al llarg del dia, s’alternen els moments d’higiene personal amb els del joc, de 

descans o d’alimentació. Aquestes accions donen resposta a necessitats 

biològiques, als interessos dels infants, a unes normes de convivència i al sistema 

organitzatiu de l’escola. Per exemple, mentre un infant està fent un pipí, un altre pot 

estar mirant un conte, o bé rentant-se les mans o fent una construcció al mateix 

temps, i cadascun d’ells desenvolupa la tasca del moment que li pertoca amb 

naturalitat, potenciant al màxim l’autonomia de cada infant en la mesura del possible. 

Per nosaltres és molt important tots i cadascun d’aquests moments, perquè creiem 

que tots formen part d’un espai educatiu de l’escola. 

Cada infant serà capaç de descobrir, experimentar, relacionar-se, construir, etc., a 

mesura que vagi adquirint la seguretat i confiança necessària per poder-ho fer, i cal 

respectar el ritme individual de cadascun d’ells. 

 


