Quines vivències tindrà
el vostre infant a la
nostra llar?

1) VINCLE ESTABLE I SEGUR
L'inici de tota l'aventura a la llar d'infants és en el
vincle afectiu que es forja entre els infants i els
adults que en tenen cura: és el camp base a partir
del qual l'infant es sent respectat, segur i validat
per

emprendre

les

seves

descobertes!

També

es

creen forts vincles entre els mateixos infants, que
comparteixen jocs i complicitats.

2) AUTONOMIA
El foment de l’autonomia no consisteix a ajudarlos a fer les coses, sinó a ajudar-los a fer-les sense
ajuda. És obvi que necessiten adults i que aquests
hi són per donar-los suport, però també, i sobretot,
necessiten que els ajudin a necessitar-los cada
cop menys. L’autonomia facilita saber-se capaç,
sentir-se vàlid i, per tant, tenir confiança.

3) RESPECTE PROFUND
La nostra mirada és de respecte profund cap a les
diferents fases evolutives en què es troben els infants:
deixem que cadascú experimenti i explori al seu ritme,
a partir dels seus propis interessos: així van assolint
reptes i desenvolupant capacitats molt diverses. Les
emocions que vivencïen els infants, TOTES, també les
acompanyem des del màxim respecte.

4) MOVIMENT I JOC LLIURE
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propi
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converteix en el responsable del que desitja i el
fa decidir com actuar.

5) AUTOESTIMA
Un infant vinculat, respectat, autònom, confiat i
lliure per jugar i ser ell mateix en un entorn ric i
cuidat, és un infant que es valora positivament i
que,

per

tant,

té

una

autoestima

sana!!

Sens

dubte, quan un infant se sent bé amb si mateix, se
sent capaç i aprofita millor les oportunitats que li
facilita el seu entorn.

JORNADA DE PORTES OBERTES
DIJOUS 28 D'ABRIL de 2022
DUES SESSIONS: 17H. I 18H.
imprescindible demanar cita!
Preinscripcions del 9 al 20 de maig
e3010451@xtec.cat
gugu@constanti.cat
977 52 32 14

SERVEIS QUE US PODEM OFERIR:
Acollida matinal des de les 7h45
Servei de menjador i berenar (càtering)
Franja de matí: 9-13h
Franja de tarda: 15-17h

