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QUI SOM? 
• El Cargol som una empresa cooperativa d’Iniciativa Social i Educativa que gestiona El Molí i 

La Traca (2008 ). 

• La primera motivació és oferir un marc global d’atenció i acompanyament a la primera 

infància i a les famílies. 

• Posem la mirada en el desenvolupament de projectes de caràcter social, públic i de 

qualitat. 

• Treballem en xarxa amb altres serveis, institucions i cooperatives. 

• Som un equip humà format per mestres, educadores de suport, l’ajudant de cuina, les 

administratives i la directora.  

•  Formació continuada per part de tot l’Equip educatiu, per tal d’anar definint i actualitzant la 

nostra pràctica pedagògica. 

• Avaluació continuada, mitjançant l’observació, documentació i reflexió i així poder analitzar 

el procés de creixement de cada infant. 

• Tenim els següents espais: 6 aules, 1 sala d’usos múltiples (menjador ), pati, cuina (càtering  

es cuina a l’edifici on havia  l’escola bressol El Cargol ). 

 



 

Mirada d’infància,  infant capaç i autònom, protagonista dels 

seus procesos d’aprenentatge i creixement. 

El nostre projecte 

 

 



Joc lliure i espontani, els infants conquereixen el món que els envolta 

des del moviment i l’exploració directa. 

Els infants es troben propostes en tots els espais, ells trien on volen, amb qui volen i 

amb què volen jugar... Tot són espais vitals. 



El desig d’aprendre... De tirar 

endavant el propi projecte. 



Respectar els temps de la infància 

Moviment lliure. 

Temps per estar sol i trobar-
se a un mateix. 

Cada infant té el seu propi ritme i la  consciència personal 

del seu cos. Respectant el ritme és quan prova, s’equivoca, 
reafirma, modifica si cal. 



ESPAIS OBERTS, RICS EN POSSIBILITATS. 

Gran part del dia les portes resten obertes per 
que puguin estar a l’espai que desitgen, a 
dins, a fora. 



  

Quan l’entorn és ric cadascú 
cerca allò que necessita. 



  

El contacte 

amb 

l’aigua, la 

sorra... 

Els elements 

de la natura 

enriqueix i 

genera 

benestar. 



MATERIALS.... POC ESTRUCTURATS I NATURALS 



Mirada sistèmica,acompanyament de les famílies. 

Cada infant arriba a l’escola amb la seva família i les seves vivències personals. 

La família participa de l’escola constantment, en les entrades i sortides, 

pelant la fruita cada matí, acompanyant a la sortida musical, explicant 

contes per sant Jordi, la jornada de bricolatge, la festa de fi de curs.... 



Acompanyament dels adults 

Tots els adults de l’escola acompanyen el procés de 

creixement dels infant, en autonomia, relació, moviment... 

L’adult observa i adapta l’entorn per tal que les condicions 

siguin les òptimes per que l’infant pugui desenvolupar-se en 

tots els moments del dia. 

Els vincles i 

la 

confiança 

requereixen 

d’anar 

teixint un 

temps 

conjunt. 



Documentar: fer visible la cultura d’infància 

Per tal de fer visible el nostre projecte i fer un seguiment dels infants ens 

basem en la documentació pedagògica a través dels Retorns i del Recull 

que entreguem a cada família. 



Cultura i tradició 

Forma part quotidiana de 

l’escola, a través de contes, 

llegendes, cançons,… i acollint i 

recollint tot allò que comparteixen 

els infants. 



Menjador  

El servei del menjador inclou la franja de 12 a 

15h és a dir l’àpat i el descans. Aquest és un 

moment de gran importància, un temps 

plaent i respectuós amb el ritme de cada 

infant i amb el menjar. 

Tot l’Equip educatiu participa d’aquest 

moment  acompanyant totes les rutines, 

rentar-se, en l’àpat, en el dormir... 

 

Els àpats s’elaboren a la cuina central i la 

Cooperativa Doblevia juntament amb 

nosaltres, gestiona aquest projecte de 

proximitat i ecològic donant suport al comerç 

local. 

Tenim adaptació a diferents dietes ( sense 

gluten, lactosa ) i la possibilitat de continuar 

amb l’alletament matern.  



ALTRES INFORMACIONS 

• PLA D’ACOLLIDA: Davant de tot el neguit i els dubtes que suposen quan un infant entra a l’escola 

bressol, La Traca ofereix un pla d’acollida tranquil, flexible i adequat a les possibilitats de cada família. 

Us donem la possibilitat d’acompanyar tot aquest procés dins els espais amb els vostres fills i filles el 

temps que entre tots veiem necessari, sense presses, amb complicitat. 

 

• BERENARS EN FAMÍLIA: En determinades ocasions l’escola obre les portes abans d’hora per tal de fer 

berenars amb totes les famílies i poder compartir una estona de conversa i relació tots plegats. 

 

• PROJECTE FRUITA: Cada dia als infants se’ls hi ofereix la possibilitat de menjar  fruita a mig matí. Un 

aliment saludable que marca també una rutina en la vida atrafegada de l’escola. Les famílies cada 

setmana porteu les peces de fruita i teniu el temps i l’espai per quedar-vos acompanyats dels vostres 

fills/es a tallar-la i preparar-la per tothom. 

 

• SORTIDES:  Cada curs els infants dels grups de grans realitzen 2 sortides, una sortida de caire musical i un 

altre per descobrir l’entorn natural proper. 

 

• AFI ( Associació de Famílies d’Infants ): Aquesta associació a més de ser el vincle entre l’escola i les 

famílies, treballa tot el curs per tal de poder organitzar diferents propostes. És el cas dels berenars i les 

sortides  en famílies, la festa de fi de curs, alguna xerrada, la jornada de bricolatge... Es reuneix un cop 

al mes i per tal de ser-ne soci es demana una quota anual (voluntària). 

 

• Correu Electrònic de La Traca:  llar-infantslatraca@xtec.cat 

 

 

        

 



Oferta de grups i places 

Grups  

NADONS 
De 4 a 12 mesos 

 
( nascuts 2020) 

 

MITJANS 
De 1 a 2 anys 

 
      ( nascuts 2019 ) 

 

GRANS 
De 2 a 3 anys 

 
      ( nascuts 2018 ) 

Places  

1 grup de 8  
  

TOTAL 8 

 

3 grups de 13 
 

TOTAL 39 

 

 

2 grups de 20  
 

TOTAL 40 

Places 

vacants 

 

8 

 

31 

 

2 

 

* Es reserva una plaça de NNE per cada  grup  

 



Horaris 

De 8 a 9 del matí Acollida  

(esmorzar opcional) 

De 9 a 12 i de 3 a 5    
Possibilitat de sortir a les 15h/16h 

Jornada escolar  
(berenar opcional) 

 

De 12 a 3 

 
Dinar i descans 

De 5 a 6 de la tarda 

 
Acollida 
 (mínim 4 nens/es) 

 



Gràcies i fins aviat!!!!!  

 


