


SOM…

Un equip de professionals format per 6 mestres tutores, 5 mestres de
suport, 1 vetlladora, 1 auxiliar de cuina i 1 directora.
Formem part de la Cooperativa El Cargol, una empresa cooperativa amb
una llarga història de gestió del 0-3 anys a Molins de Rei.

L’escola compte amb 6 espais/aules i un espai polivalent/menjador:
- 1 aula de NADONS de 8 infants
- 3 aules de MITJANS de 13 infants
- 2 aules de GRANS de 20 infants



Us volem obrir les nostres portes, i que per un petit foradet pogueu descobrir la 
vida a l’escola a través de les mirades, els gestos, les accions, els fers... de tots els 

infants que en formen part.



EL NOSTRE PROJECTE…
És basa fonamentalment en l’infant, en les pròpies necessitats, l’autonomia, les seves capacitats i processos maduratius. Si
respectem els ritmes i els seus temps de vida el farem protagonista únic dels seus aprenentatges i creixement personal.

L’acompanyament respectuós al costat dels infants ens fa estar atentes a observar i identificar tot allò que necessiten, per
tant a ser actives per adaptar l’entorn i que es puguin desenvolupar al llarg del dia.
Per nosaltres és important permetre que les emocions es manifestin i els seus sentiments s’expressin.
És fonamental aquest acompanyament delicat i curós en els moment de cura que es succeeixen durant tot el dia. En els
instants del canvi de bolquers, de la higiene personal, de les necessitats bàsiques però també quan hi ha conflictes o quan
hi ha alegries i estones de gaudi.



LA NOSTRA MIRADA…
Brindem l’oportunitat a viure les experiències del joc i de
les relacions entre iguals en un ambient de lliure circulació
entre els espais, on hi poden trobar múltiples possibilitats
perquè tots són espais vitals.



ESPAIS I MATERIALS…

La Traca és una escola molt àmplia i lluminosa on tots
els espais donen directament a l’espai exterior i al
porxo.

Oferim espais pensats i preparats per a que cada
infant es desplegui en totes les seves dimensions i
llenguatges (motriu, verbal, simbòlic, matemàtic...)

Presentem materials naturals i no estructurats per
afavorir la creativitat i materials segurs i estables per
afavorir l’autonomia i el creixement personal.





JOC I MOVIMENT LLIURE…

A La Traca donem valor al moviment lliure i espontani de

l’infant que permet donar pas a l’assoliment de la seva

autonomia per conquerir el món que l’envolta.

Ritmes diferents, consciències personals del seu cos,

temps diversos per a infants diversos. Cadascú ha de

trobar el seu moment dins la pluralitat del grup.





DOCUMENTACIÓ…

La documentació pedagògica que oferim a les famílies al llarg del curs, és
una bona eina per donar visibilitat al projecte i per mostrar-vos a través
de les imatges trossets del que passa a l’escola durant el dia.
Un projecte que volem que creixi i s’adapti a la nova realitat educativa
d’avui en dia.



UN DIA A LA TRACA…
Entrades,
Acollida de 8 a 9h: A partir de les 8h del matí obrim les portes de l’escola per a totes aquelles famílies que ho
necessiteu. Allà us trobareu un espai ja preparat per rebre als primers infants del dia.

Entre les 9 i les 9’30h s’esdevé l’entrada flexible a l’escola, una estona plena de rituals i de gestions que fa que vosaltres
en sigueu els protagonistes. Participant en el canvi de les sabates, posant les vostres coses al canviador i en definitiva fent
un acompanyament pausat i tranquil al costat del vostre infant.



Obrint portes, passadís i grafisme
Durant tot el matí La Traca té oberts els diferents espais interiors , exteriors, taller, passadís per donar cabuda als 
diferents jocs, moviments, relacions... dels infants.



També hi ha cabuda per “El projecte Fruita”, un moment de
pausa per fer un mos, qui ho desitgi, tastant les diferents
fruites que cada família porta a principi de setmana i que es
socialitzen entre tothom.

Fruita



El taller



L’exterior



L’exterior després de la pluja



Exterior a l’estiu



El menjador El servei del menjador inclou la 
franja de 12h 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’aquests 
moments acompanyant totes 
les rutines.
Els àpats s’elaboren a la cuina 
central i la Cooperativa Doblevia
juntament amb
nosaltres, gestiona aquest 
projecte ecològic i de proximitat 
donant suport al comerç
local. Tenim adaptació a 
diferents dietes ( sense gluten, 
lactosa ) i la possibilitat de 
continuar amb l’alletament 
matern.





El descans



En la franja de 15h a 17h
segueix l’activitat a La Traca,
amb els infants que segueixen
després de descansar a
l’escola, altres que retornen
després d’anar a casa i altres
que s’acomiaden fins
l’endemà.
És moment de tornar a
engrescar-se amb les
propostes i de berenar a qui li
calgui. Finalment, anem
tancant el dia, instants de
retrobament amb les famílies i
comiats amb les mestres i els
companys i companyes amb
els que han passat tantes
aventures.

Les tardes



Propostes i sortides Cada curs intentem oferir alguna proposta els infants de caire més lúdic, una de
caire musical i una per descobrir l’entorn natural proper.





Informacions

• PLA D’ACOMPANYAMENT: Davant de tot el neguit i els dubtes que suposen quan un infant entra a l’escola bressol,
La Traca ofereix un pla d’acompanyament 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.

• 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).

• Adreces d’interès.

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

Telèfon de La Traca: 93 668 84 32   www.cooperativaelcargol.com

mailto:llar-infantslatraca@xtec.cat
http://www.cooperativaelcargol.com/


L’HORARI

De 8h a 9h
Acollida
(esmorzar opcional)

De 9h a 12h i de 15h a 17h
Tardes amb sortides flexibles

Jornada escolar
(berenar opcional)

De 12h a 15h Dinar i descans

De 17h a 18h 
Acollida
(amb un mínim d’infants)



NADONS MITJANS GRANS

GRUPS
De 4 a 12 mesos
(nascuts al 2022)

De 1 a 2 anys
(nascuts al 2021)

De 2 a 3 anys
(nascuts al 2020)

PLACES
1 grup de 8 infants
TOTAL: 8 places

3 grups de 13 infants
TOTAL: 39 places

2 Grups de 20 infants
TOTAL: 40 places

PLACES VACANTS 8 31 1

OFERTA DE GRUPS I PLACES



I així, transcorre un dia a La Traca, on cada dia és diferent
perquè cada dia poden passar coses fantàstiques i 

sorprenents.


