
 

 

 

25è ANIVERSARI DE LA INAUGURACIÓ DE L’EDIFICI ACTUAL DE 

LA LLAR D’INFANTS MARE DE DÉU DE LA ROCA 

Aquest mes d’abril la llar d’infants Mare de Déu de la Roca celebra que es compleixen 25 anys 

de la inauguració de l’edifici actual. Al llarg d’aquests anys hi ha hagut canvis importants,  

ampliant els espais interiors i exteriors, el personal  de l’equip educatiu, la capacitat d’alumnes, 

modificant  els serveis i els horaris, els mobiliaris i els materials, etc.  En definitiva, un edifici i 

un espai que ha anat adaptant-se a les demandes i necessitats de la població.  

Durant aquests 25 anys s’ha anat construint la identitat del centre gràcies a totes les persones 

que hi han format part: nens i nenes, famílies, educadors/es, director/es, cuiners/es, 

netejadors/es, conserges, personal de brigades, tècnics i tècniques, regidors/es, alcaldes, 

personal d’administració i personal tècnic de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i de l’Entitat 

Pública Empresarial de Serveis i Obres Nostreserveis, i d’altres professionals amb els quals hem 

pogut compartir la nostra tasca educativa. 

Totes elles han contribuït a teixir la xarxa de la nostra comunitat educativa i a definir la 

identitat del centre.  

Durant aquests anys també hi ha hagut diverses transformacions educatives i pedagògiques, i 

canvis en les metodologies,  fruit del treball i la reflexió en equip i la formació permanent. 

La suma de tots aquests factors ha fet possible consolidar l’actual projecte educatiu i els 

nostres trets d’identitat. 

La comunitat educativa de la llar d’infants Mare de Déu de la Roca continuarà treballant amb 

compromís per tal de seguir oferint  una educació de qualitat.  

La llar d’infants al llarg d’aquests anys ha rebut el millor regal possible: comptar any rere any 

amb la confiança de les famílies, ja que això ens ha permès descobrir les capacitats de cada un 

dels infants i gaudir del seus somriures, aprenentatges, jocs i  descobertes. 

Ha estat i continua sent un plaer acompanyar els infants i les seves famílies en el seu pas per la 

llar d’infants.  

Moltes gràcies i felicitats a tota la comunitat educativa de tots aquests anys! 
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