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FOTOS

LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL DE SORT

ELS MALFARGATS

La Llar d’Infants Municipal de Sort “Els
Malfargats” es va crear al curs 1997/98 a recer
d’un col·lectiu de pares que, juntament amb
l’Ajunta- ment de Sort, van endegar elprojecte
de la seva creació.
Amb l’esforç de tots s’ha aconseguit una Llar
d’Infants que cobreix les necessitats de la
zona.
Disposa de:
✜ 3 aules on es treballen, per espais, les
intel·ligències múltiples.
✜ Un menjador on a més de menjar i dormir
es pot utilitzar com a espai poliva- lent per fer
qualsevol activitats, ja sigui de pintura,
experimentació o taula de llum.
✜ Un pati amb una zona pels infants més
petits, la resta està també organitzada per
espais on hi poden trobar coses per poder
treballar l’equilibri i les diferents textures.
✜ També comptem amb un hort on els infants
veuen com surten les llavors que sembren i
després es poden menjar i els hi fa molta
il·lusió.
La llar d’infants municipal de Sort imparteix el
primer cicle d’educació infantil, adreçat a
infants d’edats compreses entre els quatre
mesos i els tres anys.
La nostra metodologia està oberta a diferents
pedagogies, amb la idea de fomentar una
educació activa i respectuosa, unint diferents
referents pedagògics (Montessori, Waldorf,
Emmi Pikler...)

La comunicació es molt important pel bon
desenvolupament de l’Infant així que a part de
les tutories tenim com a eina de comunicació
l’agenda, per això és important que les famílies
també hi col·laborin.
ACTIVITATS
✜ Psicomotricitat: Cada divendres, des de que
els infants caminen amb seguretat, van al
poliesportiu del municipi.
✜ Música: Es duu a terme en horari lectiu un cop
a la setmana. Ho fa un músic.
✜ Anglès: es duu a terme en horari lectiu un cop
a la setmana. Ho fa una noia externa.
Tant l’activitat de natació com la de música com
la d’anglès no entren en el preu de la llar sinó que
s’ha de pagar a part cada trimes- tres.
AMPA
Des del setembre del 2017 que és va crear
l’Ampa a la llar d’infants. Els pares que vulguin
ser socis paguen 20 euros per curs. A partir
d’allí s’organitzen diferents coses tant per les
famílies pares i nens com també per la llar
d’Infants.

PROJECTE EDUCATIU
Des del punt de vista social i cultural ens definim
com una escola:
✜ Catalana
✜ Laica
✜ Coeducadora
On fomentem els valors de tolerància,
convivència, solidaritat, estima i respecte,
l’autonomia i l’autoestima de l’Infant, la
cooperació i l’escolta.
Més informació a:
http://sort.cat/serveis/llar-dinfants
HORARI DE LA LLAR:
De setembre a juny: de 8:30 a 17h
Es pot ampliar al matí de 8.15 a 8.30 amb un
preu de 10 euros.
Juliol i Agost: de 9 a 17h
Es podrà ampliar de 17 -18h si hi a mínim de
demanda. Cost al mes 20 euros
Cal un mínim de 6 famílies interessades per que
surtin les dos extres
PREU:
175 euros al mes
Matrícula
La matrícula són 60€ si es realitza en perío- de de
matrícula. Sinó, s’haurà de pagar 120€.

