"El meu deure és protegir l'alegria de viure del nen"
[Jordi Mateu i Zorita]

A la Llar d'Infants Rosaura Terrades creiem que cadascú de nosaltres
és responsable de la cura dels infants. Creiem en una criança
respectuosa envers als nens i nenes, on el joc és l’únic i vertader
motor d’aprenentatge. Tots i totes fem i actuem des del lloc que
ocupem i tots junts els acompanyem dia a dia en la seva alegria de
viure.
Aquest és el gran repte que cada dia, junts, construïm.

Veniu amb nosaltres!
Riera de Sant Llorenç s/n GAVÀ
Tèl.93 662.79.02 / 634 79 06 50
www.rosauraterrades.cat

PILARS DEL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La relació família-escola
L’infant és el protagonista dels seus aprenentatges
El valor de les petites coses de la vida quotidiana
Hàbits i autonomia
L’exploració i l’experimentació
Treball en xarxa, escola oberta a l’entorn i a la ciutat
Escola sostenible

Català com a
llengua
vehicular
Acompanyament
de les
emocions.

Atenció a la
diversitat i al
pluralisme.

Trets
Identitat
Formació permanent
de l’equip per construir
una escola motivada
per la innovació.

Treball
en valors

Coeducació

INSTAL·LACIONS
10 Aules
Taller creatiu
Sala de psicomotricitat
Espai de biblioteca
Jardí i petit hort de temporada
Cuina pròpia

PROJECTES LLIGATS A LA LLAR
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Taller de percussió
Projecte de biblioteca amb préstec per P2*
Projectes de nivell
Sortides: granja Les Tanques* i Biblioteca Marian Colomé**
Activitats amb les famílies
Festa de Benvinguda*
Festes Tradicionals
Música en directe : El tren del Swing**
Festa Final de Curs*

*Activitats condicionades per la situació actual de Pandèmia
** Activitats programades a la guia educativa de l’Ajuntament de Gavà

ACTIVITATS COMPARTIDES AMB ALTRES ENTITATS
▪
▪
▪
▪
▪

Conte de traspàs a P3*
Jove Avança
Xarxa Escoles Sostenibles
Ajuntament de Gavà, activitats guia educativa*
Coordinació de zona 0-6

*Activitats condicionades per la situació actual de Pandèmia

SERVEIS
▪
▪
▪
▪
▪

Menjador amb cuina pròpia
CDIAP [Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç]
Servei d’ acollida matinal organitzada per l’AMPA (sempre que sigui possible)
Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA (sempre que sigui possible)
Créixer en família organitzat per l’AMPA

