
Qui constituïm 
l’Associació
Llars de Criança

L’Associació aplega a un conjunt de persones 
que s’agrupen en diferents tipologies:

Mares/Pares de dia
Persones que compleixen els requisits establerts 
per l’Associació i disposen d’un projecte de Llar de 
criança en actiu.

Des de l’Associació creiem que la mare/pare de dia és 
una persona professional i qualificada per atendre i 
acompanyar els infants menors de 3 anys (en alguns 
casos fins als 6) en una de les etapes evolutives més 
importants de la seva vida. En aquesta etapa es crea la 
base per un bon desenvolupament cognitiu, emocional 
i motor que determinarà en gran mesura la bona salut 
emocional de l’infant i per aquesta raó apostem per 
donar molt de pes a la persona que fa 
l‘acompanyament.

Considerem necessari que les mares/pares de dia 
compleixin una sèrie de requisits personals tant 
qualitatius com quantitatius.

Així mateix, la llar de criança de la mare/pare de dia 
haurà de complir una sèrie de requisits relacionats 
amb l’espai on es desenvolupa (la pròpia llar de 
criança).

Les mares/pares de dia son sòcies i participen en els 
òrgans de l’associació.

Mares/Pares de dia
en procés
Persones que estan en procés de qualificació per
poder ser mares/pares de dia de l’Associació i que 
tenen un compromís ferm de desenvolupar un 
projecte de Llar de criança.

Les mares/pares  de dia en procés, son sòcies i 
participen en els òrgans de l’associació.

Famílies
Les famílies són una peça clau en el desenvolupament 
del projecte tant pel seu paper de recolzament a la 
nostra associació com per la creació d’un vincle i un 
teixit cooperatiu, col.laboratiu i social entre les diferents 
famílies usuàries i les mares/pares de dia de la Llar i 
de la Xarxa.

Famílies usuàries de Llars de criança associades. 
Les famílies son sòcies, i participen en els òrgans 
de l’associació.

Persones i entitats
amigues
Famílies de cursos anteriors, mares/pares de dia
amb Llar de criança no activa i  persones o entitats en 
general que estiguin interessades en les tasques que 
realitza l’Associació i vulguin donar el seu suport i 
recolzament. 

Les persones i entitats amigues no participen en els 
òrgans de l’associació.

Les mares/pares de dia 
associades complim els 
següents requisits:

• Tenir una de les següents 
titulacions o estar en procés 
d’obtenir-les: Tècnic 
Educació Infantil, Magisteri, 
Pedagogia, Psicologia, 
Psicopedagogia, Educació 
Social (amb experiència amb 
infants).

• Realitzar el Curs d’iniciació 
per a mares/pares de dia de 
Llars de criança.

• Fer un mínim de 60 hores de 
pràctiques en llars de criança 
i la reflexió corresponent.

• Realitzar curs de primers 
auxilis amb nadons i infants 
petits amb teoria i pràctica, 
de 22 hores.

• Tenir el certificat de 
manipulació d’aliments.

• Certificat negatiu de delictes 
sexuals.

• Entrevista personal.

Entre les diferents famílies 
usuàries i les mares/pares de dia 
de l’Associació, es crea un vincle 
i un teixit cooperatiu, 
col·laboratiu i social molt valuós.

Oferta pròpia i exclusiva del
CURS D’INICIACIÓ 
MARE/PARE DE DIA: 

Formació teòrica i vivencial que 
dota de les bases 
sociopedagògiques, de gestió i 
d’acompanyament fonamentals 
per iniciar un projecte de Llar de 
criança.

www.llarsdecrianca.cat  ·  @llarscrianca  ·  hola@llarsdecrianca.cat

SEGUEIX-NOS!


