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1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 Codi de referència 

CAT AMLLA 08 008  
 

1.2 Nivell de descripció 
Fons 
 

1.3 Títol  
Llar d’Infants el Niu  
 

1.4 Data(es) 
1979 - 1988    
   

1.5 Volum i suport 
1 ml,  paper. 
 
 

2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Nom de productor 

El fons ha estat generat per l'APA del Col·legi Públic Lacustària i més tard per 
l’APA de la Llar d’infants el Niu. 
 

2.2 Història del productor   
L’any 1979 l’Associació de Pares del col·legi públic Lacustària va decidir crear 
una llar d’infants per a nens compresos entre l’any i mig i els quatre anys 
d’edat, servei que fins aquell moment no existia a Llagostera.  
L’any 1980 es va sol·licitar formalment a l’Ajuntament la cessió dels locals de 
l’antiga escola del carrer Ganix per instal·lar-hi la llar d’infants, que es va 
batejar amb el nom de El Niu. Aquesta ubicació és encara la de l’actual llar 
d’infants El Niu.  
Va ser gestionada per l’APA del Lacustària fins que l’any 1987 es va constituir 
una associació de pares pròpia. L’any 1988 amb l’aprovació dels estatuts del 
Patronat Municipal de la Llar d’Infants el Niu, es va municipalitzar. L’any 1993 
es dissolia el Patronat i l’Ajuntament passava a gestionar-la de manera directa.  
  

2.3 Història arxivística  
La documentació va restar a la seu de la llar d’infants del carrer Ganix fins que 
ingressa a l’Arxiu l’any 1993. 
  

2.4 Dades sobre l’ ingrés 
El fons ingressa a l’Arxiu l’any 1993 en passar a ser un servei municipal de 
gestió directa.  
 
 

3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 Abast i el contingut 
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Es  tracta  del  fons documental produït en la gestió de la Llar d’Infant el Niu 
primer per l’Associació de Pares del Col·legi Lacustària i més tard per 
l’Associació de Pares de la Llar d’Infants El Niu.  
El fons conté documentació relacionada amb la gestió dels comptes, la 
contractació d’educadores, la matriculació d’alumnes i correspondència amb 
l’administració de l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament.  
 

3.2 Sistema d’organització 
Deriva dels grans grups del propi fons. 
  

3.3 Informació sobre avaluació, tria i eliminació 
No hi ha hagut eliminacions. 

 
3.4 Increments 

El fons és tancat. No es preveuen nous ingressos.  
 

 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS  
4.1 Condicions d’accés 

L’accés a la documentació és lliure. 
 

4.2 Condicions de reproducció 
Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu 
Municipal de Llagostera. 

 
4.3 Llengües i escriptures dels documents 

Castellà i català. 
 

4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics 
La documentació està encapsada i es troba en bones condicions de 
conservació.  

 
4.5 Instruments de descripció  

El fons està descrit a nivell d’inventari.  
 
 

5 ÀREA DE DOCUMETACIÓ RELACIONADA 
5.1 Existència i localització dels originals  

Els originals són a l’Arxiu. 
    

5.2 Existència i localització de reproduccions 
Es desconeix l’existència de reproduccions. 
 

5.3 Documentació relacionada 
L’Arxiu Municipal conserva la documentació del Patronat de Municipal de la Llar 
d’Infants El Niu (1987-1992) i també la documentació de la gestió de la Llar 
d’Infants fins a l’actualitat dins el fons de l’Ajuntament de Llagostera.  
 

5.4 Bibliografia 
 
 

6 ÀREA DE NOTES 
6.1 Notes 

 

2 
 



Arxiu Municipal de Llagostera 
Fons Llar d’Infants el Niu  

 
7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1 Autoria i data(es) 

Descripció realitzada per Marta Albà i Espinet el 2015. 
 

7.2 Fonts 
La pròpia unitat de descripció.  
 

7.3 Regles o convencions  
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat 
de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i 
Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007. 
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