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L’horari escolar del centre és:
de 9 a 12.15 i de 15 a 17 h.

Plaça estatut,2
43760 El Morell
Telf.: 977.84.15.10
693.767.318

ENTRADES
 SORTIDES 

9 a 9:30
 

11:45 a 12:15
 

15 a 15:30
 

16:30 a 17
 

 

Servei d’acollida: 
de 8.00 h a 9 h del matí i de 17h a 
18 h de la tarda (segons demanda)

L’hora de la fruita 
de 11.45 h a 12.15 h del matí, 
oferim fruita a aquells infants que 
no es queden a dinar a la llar.

Servei de menjador 
de 12 h a 13 h

Servei de menjador/migdiada 
de 12 h a 15 h.

Servei de berenar 
per als infants que fan 
de 9 h a 17 h.

SERVEIS

Jugar és investigar, jugar és crear, 
jugar és descobrir, jugar és conèixer, 
jugar és comunicar, jugar és diver-

tir-se... és a dir, moltes de les capacitats 
que un infant necessita desenvolupar per 

convertir-se en adult.

Espai exterior

Espai de trobadaEspai exterior



LLIM
 EL MORELL

Coeducadora, oberta a l’entorn, plural, 
catalana, democràtica i no confessional.

Línea pedagògica
L’infant és un subjecte actiu capaç de confec-
cionar i crear el seu aprenentatge. Curiós de tot 
el que l’envolta, observa, manipula i explora 
contínuament.

Atenció plena
L’atenció plena s’utilitza per conèixer amb 
profunditat els interessos i necessitats dels 
nostres infants. S’utilitza l’observació i l’escolta 
activa per poder donar resposta a les deman-
des. (E.Pikler. Lóczy)

Els racons
Representen diferents opcions (cuineta, metge, 
granja, noves tecnologies...) per tal que els 
infants puguin escollir on volen jugar i així 
aquell grup d’infants pugui gaudir simultània-
ment de diferents jocs o activitats.    (M. Mon-
tessori)

El joc
És l’eix vertebrador de l’aprenentatge dels 
infants (Waldorf).  A través del joc els infants 
troben una font de plaer, una acció voluntària i 
espontània que potencia l’acció, la reflexió i 
l’expressió, alhora que crea vincles socials.

Les famílies
Les famílies són el primer agent educatiu dels 
infants, les primeres persones amb les quals es 
relacionen i per aquesta raó, la comunicació 
bidireccional, ha de ser totalment fluida.

INSTAL.LACIONS La llar es defineix

0-1
anys

1-2
anys

2-3
anys

1 aula de 
LACTANTS

2 aules de 
P1

3 aules de 
P2

Aula de biblioteca

Aula de psicomotricitat

Espai de trobada

2 espais exteriors

Aula de joc heurístic

Aula de llums

Aula de plàstica

Aula en família.

La llar és oberta i permet una participació activa 
de les famílies a través de:
      Activitats diverses com: sortides i excur-
sions, tallers, aules obertes, festes tradicionals.
        A.M.P.A. òrgan col·laborador directe amb 
la llar i creador de: ”La llar dels teus somnis” 
(projecte originat per potenciar el lligam, 
família-escola)

Novetats
Aules obertes a les famílies.
Projectes a partir de contes.
Parella educativa.
Activitats en petit grup.
Introducció a la llengua anglesa.

LLIM

Aula de biblioteca

Aula de psicomotricitat Aula de llums


