
Defensem el contacte directe amb la família  
com a base de l’educació, per tant, és essencial una 
comunicació diària, fluïda, i basada en el respecte mutu.
Obrim l'escola a les famílies perquè apostem per una 
escola transparent i participativa . 
El consell escolar i l’AMPA són els mitjans formals 
de participació dins de la llar. 

Horari escolar: 
Jornada completa: de 9 a 12 h i de 15 a 17 h 
Jornada de matí: de 9 a 12 h    
Jornada de tarda: de 15 a 17 h

Serveis complementaris: 
> Acollida de matí des de les 7.30 h
> Servei de menjador de 12 a 15 h
> Servei de permanència a les tardes

fins a les 17.30 h

Llar d’Infants Pública El Lledoner
C. del Vallès, 4 · 08170 Montornès del Vallès 
Tel. 93 568 61 86  a/e: llip.lledoner@montornes.cat
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L’equip educatiu de El Lledoner està format per persones 
titulades en magisteri i cicle superior d’educació infantil, 

amb experiència i, sobretot, entusiasme per la seva feina. 
La feina en equip és la nostra garantia d’èxit. 

També comptem amb la col·laboració 
de professionals del CDIAP Granollers 

(Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç). 

La nostra escola és de doble línia i pot acollir 82 infants. 
Som en un edifici espaiós i lluminós, de fàcil accés i 
amb facilitat per estacionar.
Les instal·lacions compten amb espais amplis i un gran 
pati amb diferents espais de joc on els infants poden 
desplegar totes les seves capacitats i potencialitats.
Tenim cuina pròpia amb menús elaborats amb productes 
ecològics i de proximitat, adaptats a les diferents 
necessitats dels infants.

La nostra llar d'infants es defineix com una escola pública, 
oberta, catalana, laica, integradora i personalitzada. 
El nostre principal objectiu és acompanyar els infants 
en el seu desenvolupament i aprenentatge, partint de 
l'observació de les seves necessitats.
És un espai on se senten respectats, segurs i estimats, 
on tenen l'oportunitat de relacionar-se, d'experimentar i 
d'aprendre a través del joc

Es basa en la descoberta, el moviment lliure, el joc i 
l’experimentació a través dels sentits, partint dels 
interessos de cada infant i respectant-ne el ritme i 
la iniciativa. 
L'adult presenta espais i materials perquè puguin 
desenvolupar les seves capacitats.

Acollim infants des de les setze setmanes fins als tres anys. 
El respecte a les seves característiques individuals, la tolerància, 
l’afecte i la motivació són alguns dels valors que fonamenten la 

nostra proposta educativa. L'adult acompanya, però són els 
infants els protagonistes dels seus aprenentatges.
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