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1. ANÀLISI DEL CONTEXT

1.1 MARC LEGISLATIU

La llar és un centre de titularitat municipal subvencionada per la
Generalitat de Catalunya.
•

Llei d’educació de Catalunya (LEC)

•

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer
cicle d’educació infantil i els requisits dels centres.

•

Decret 101/2010, d’ordenació dels ensenyaments del primer
cicle d’educació infantil.

1.2 SITUACIÓ GEOGRÀFICA

Sant Gregori és el primer poble d’entrada a la Vall del Llémena amb
una extensió de 49,17 km2 i situat a 112 metres sobre el nivell del mar. Es
troba situat al nord del Gironès. Limita al sud amb Salt i Bescanó, a l’est
amb Sarrià de Ter, Girona i Sant Julià de Ramis, al nord amb Canet
d’Adri i Palol de Revardit i a l’oest amb Sant Martí de Llémena i Sant Julià
del Llor i Bonmatí. El municipi de Sant Gregori inclou els pobles de
Cartellà, Sant Medir, Taialà, Ginestar, Constantins i part del nucli de
Domeny.

La llar es troba situada a l’entrada del poble, al nord-est hi ha el bosc de
Can Serra, a l’est l’urbanització de Can Serra, al sud-oest la part urbana i
està a 50m de l’escola Agustí Gifre.
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1.3 SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I CULTURAL

El poble de St. Gregori disposa dels següents serveis:
•

Un Centre d’ Assistència Primària ( CAP)

•

Escola Agustí Gifre

•

Institut nou de Sant Gregori

•

Parcs infantils

•

Pavelló esportiu

•

Piscina

•

Camp de futbol

•

Pista de tennis

•

Espai polivalent “La Pineda”

•

Biblioteca

•

Llar de jubilats

•

Casal de joves “Cal Bolet”

•

Centre cívic

•

Mercat setmanal

•

Mercat mensual de 2a mà

•

Residència de la 3a edat “Els Avets”
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2. ANÀLISI DEL CENTRE

En un principi l’APA de l’escola Agustí Gifre, com a funció social, va
crear una “guarderia” en uns locals dependents de l’Ajuntament. En
aquests locals acollien infants de 2 a 4 anys.
L’any 1986 es va aprovar el projecte d’una llar d’infants en un nou
edifici. Aquesta llar va ser inaugurada l’any 1988 i acollia infants de 2 a 4
anys. Aquest edifici comptava amb les següents instal·lacions:
•

4 aules per als infants: 2 aules per a infants de la llar i 2
compartides amb l’escola Agustí Gifre per als infants de P4 i P5

•

1 dormitori dins d’una aula

•

3 banys

•

1 despatx de Direcció

•

1 sala de professors

•

1 sala polivalent

Pel curs 1991-92 la llar acull un nou grup d’edat, els d’1 any, assumint
doncs, infants d’1 a 4 anys adaptant les instal·lacions:
•

3 cambres passen a ser aules per als infants

•

1 aula es converteix en un mateix espai separat adequadament
per al menjador i el dormitori

Al entrar en vigor la L.O.G.S.E. progressivament l’escola Agustí Gifre va
anar assumint els infants de P3 a P5. D’aquesta manera pel curs 1997-98
la llar acull només el que es coneix com a primer cicle d’infantil, d’1 a 3
anys.
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Degut a les demandes, l’octubre de 2001 s’aprova un projecte
d’ampliació de la llar que es dugué a terme en dues fases:

La primera fase finalitza el 2002 i s’amplia de la següent manera:
•

Les 4 cambres passen a ser aules per als infants

Ampliació:
•

1 dormitori

•

1 menjador

•

1 office

•

1 magatzem

•

1 lavabo

La segona fase s’aprova l’agost de 2004 i finalitza el 2006. L’ampliació
queda de la següent manera:
•

1 aula temàtica

•

1 aula per a nadons

D’aquesta manera des del curs 2006/07 la llar acull infants de 0 a 3 anys.

El curs 2008/09, degut a la demanda, hi ha una petita reforma dins la
llar:
•

El dormitori passa a ser una aula per a infants de P1

•

Provisionalment el dormitori es col·loca en uns mòduls adaptats.

El curs 2017/18 es produeixen reformes:
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• El dormitori es fa d’obra nova creant dos espais per a dormir pels
infants.
• Ampliació de l’aula d’educadores.
• S’uneix l’espai on es guarden les bicis amb l’espai de dormitori.
• S’inicia la millora d’un dels patis (casetes) seguint el projecte de
pati.

La llar té un aforament per a 87 infants els quals es distribueixen en 6
aules seguint la normativa vigent sobre les ràtios.

3. TRETS D’IDENTITAT

Línia metodològica: pretenem que l’infant sigui el guia del seu propi
aprenentatge

proporcionant

situacions

que

afavoreixin

el

seu

desenvolupament i la seva autonomia.

Llengua vehicular: s’empra el català com a llengua de comunicació i
d’aprenentatge.

Llar aconfessional: es valora a cada infant i la seva família, com a
individus respectant la seva manera de ser i de pensar, així com les
seves creences.

Llar pluralista: s’educa a través d’uns valors democràtics basats en la
llibertat, la responsabilitat, la solidaritat i la igualtat amb hàbits i
conductes adequades a la societat en la que vivim.

Coeducació: es selecciona adequadament els materials, les activitats i
la metodologia per tal que tots aquells punts de referència siguin el
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màxim d’objectius per ambdós sexes sense cap mena de discriminació.
Eduquem per a la igualtat.

Educació integral: es treballa amb cada infant com a persona
individual, tenint en compte el seu ritme de desenvolupament i les seves
capacitats.
Garantim

l’educació

dels

infants

amb

necessitats

educatives

específiques i la seva detecció primerenca assegurant una actuació
preventiva.

Llar comunicativa: afavorim el diàleg entre els infants, les famílies, les
educadores i altres professionals implicats en l’àmbit educatiu.

4. OBJECTIUS DE CENTRE

•

Potenciar la creativitat de l’infant mitjançant activitats lliures.

•

Proporcionar una infraestructura i mobiliari adequat a l’infant per
tal d’afavorir la seva autonomia.

•

Potenciar l’ús del català com a llengua territorial.

•

Potenciar la tolerància entre els membres de la comunitat
educativa, respectant les seves creences.

•

Fomentar la solidaritat, el respecte als drets individuals i col·lectius
entre els components de la comunitat educativa.

•

Afavorir l’ús de joguines i materials sense adscripció en funció del
gènere.
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•

Adequar

les

activitats

i

rutines

tot

respectant

el

ritme

d’aprenentatge de cada infant.
•

Observar a l’infant i adequar les activitats segons les seves
necessitats.

•

Afavorir el diàleg com a eina principal de comunicació.

5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

5.1 ÒRGANS UNIPERSONALS:
DIRECCIÓ:
•

Distribuir, organitzar i planificar les tasques corresponents al
personal docent, garantint el bon funcionament de la llar.

•

Representar la llar en les seves relacions amb altres institucions
públiques i privades.

EQUIP DIRECTIU:
•

Assumir la direcció i les seves funcions en cas d’absència de la
Directora de la llar.

• Vetllar per l’adequació dels recursos humans a les necessitats de
la llar.
•

Coordinar i supervisar les activitats educatives del centre.

•

Elaborar la documentació oficial del centre.

9

5.2 ÒRGANS COL·LEGIATS:
CONSELL ESCOLAR:

Està integrat per les persones següents:
•

Director/a de la llar.

•

1 representant de l’ajuntament.

•

2 representants del les famílies.

•

2 educadors/es de la llar.

•

1 representant de PAS (personal d’administració i serveis).

Les funcions del Consell Escolar no són decisòries, sinó merament
consultives o de proposta en relació amb els aspectes següents:
•

Definició del Projecte Educatiu.

•

Memòria anual d’activitats del curs escolar.

•

Calendari i horari escolar.

•

Procés de preinscripció i matriculació.

•

Normes d’organització i funcionament.

•

En general, qualsevol tema que sigui important i afecti algun
membre de la comunitat educativa.

El Consell Escolar es reuneix un cop cada tres mesos i també quan ho
demanin la meitat més un dels seus membres.

Es procura que les decisions que s’adoptin al Consell Escolar es prenguin
per unanimitat. Si no és possible, es determina per majoria dels membres
presents que, en cap cas, no pot ser inferior a la meitat més un.
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La renovació dels membres del Consell Escolar de la llar d’infants és
bianual.

AMPA:

Composició:
•

1 president/a

•

1 secretari/a

•

1 tresorer/a

•

Delegats de cada aula.

Convé que en tota la composició hi hagi representació de cadascuna
de les aules de la llar.

L’AMPA és una associació de les famílies que col·laboren amb la llar
d’una forma més directa, sense ànim de lucre, davant la Direcció, el
Consell Escolar i el personal no docent, a generar el millor entorn
possible, per a l’educació dels infants i a millorar aquelles coses que són
necessàries per a la llar i per a l’educació.
Aquestes activitats es duen a terme tot mantenint informats als socis
mitjançant circulars, butlletí informatiu o e-mail.
•

Organitzar activitats pels infants de la llar

•

Organitzar activitats per a les famílies de la llar

•

Organitzar xerrades formatives de temàtica variada per les
famílies al llarg del curs

•

Facilitar la participació de les famílies

•

Col·laborar participant en les festes de la llar: Reis, Tió,
Carnestoltes, festa fi de curs...
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•

Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i equipaments, la
seguretat i detecció de mancances dins la llar.

Es reuneixen trimestralment amb la Direcció de la llar i l’Ajuntament per
col·laborar en el desenvolupament de les activitats i assegurar el
correcte funcionament del curs escolar.

EQUIP EDUCATIU:

Tutores:
•

Màxima responsable dels infants que té al seu càrrec.

•

Respectar i cenyir-se a la normativa de les NOFC.

•

Responsable en l’execució de les activitats educatives i de la seva
avaluació.

Suports:
•

Respectar i cenyir-se a la normativa de les NOFC.

•

Col·laborar conjuntament amb la tutora en la programació i
execució de les activitats educatives.

•

Tenir cura dels infants que té al seu càrrec.

•

Substituir a la tutora en cas d’absència.

5.3 PERSONAL NO DOCENT:
Personal de cuina:
•

S’encarrega de la preparació dels àpats i del manteniment de la
cuina.
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Personal de neteja:
•

S’encarrega de la neteja del centre.

5.4 ORGANIGRAMA
COMUNITAT
EDUCATIVA

EQUIP
AJUNTAMENT

CONSELL

DOCENT

AMPA

ALCALDE

DIRECCIÓ

REGIDORA

TUTORES

PAS

SUPORTS

ESCOLAR

FAMÍLIES

5.5 HORARI GENERAL
La llar està oberta des de les 7:30 del matí fins a les 17:45 de la tarda de
dilluns a divendres.
L’horari lectiu és de 8:30 a 17:15. L’oferta de la resta de franja horària va
lligada a la demanda.
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5.6 SERVEIS
La llar ofereix diferents serveis:
•

Servei d’acollida matí i tarda

•

Servei de menjador

•

Sortides escolars durant tot el curs
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1. OBJECTIUS D’APRENENTATGE
•

Formar-se una imatge positiva de sí mateix i dels altres, afavorint
una major seguretat afectiva i emocional.

•

Crear un ambient adequat on l’infant pugui expressar les seves
emocions i sentiments amb llibertat, essent capaç d’iniciar-se en
l’autocontrol.

•

Comportar-se d’acord amb les pautes de convivència que portin
a l’infant cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració
amb el grup i cap a la integració social.

•

Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions
quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

•

Reconèixer els diferents espais de la llar per tal de moure’s amb
confiança i llibertat.

•

Interpretar i entendre progressivament el llenguatge utilitzat per
l’adult.

•

Progressar en la comunicació i expressió en diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos
llenguatges.

•

Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment
i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
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•

Experimentar la percepció d’estímuls sensorials partint de la
manipulació de materials.

•

Explorar i reproduir la realitat més propera mitjançant el joc
simbòlic.

•

Iniciar-se en la descoberta del llenguatge plàstic.

•

Iniciar-se en algunes habilitats matemàtiques bàsiques a través del
joc.

•

Iniciar-se en la descoberta del llenguatge musical.

•

Conèixer la nostra cultura a través de les diades populars.

2. CONTINGUTS
DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

• Identificació com a persona, coneixement d’algunes característiques
personals pròpies per assolir el grau de seguretat afectiva i emocional
corresponent al seu moment maduratiu.

• Disposició per establir relacions afectives positives amb les persones
adultes i els infants amb qui comparteix situacions i activitats
quotidianament.

• Domini progressiu de les possibilitats expressives, perceptives i motores
del propi cos i utilització dels recursos personals de què disposa en la
vida quotidiana.
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• Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant
el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació.

• Participació amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes
d’alimentació, repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia
autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els
espais que li són habituals.

• Progrés en l’adquisició d’hàbits d’ordre, constància i organització en
les activitats en què participa.

• Iniciativa per dur a terme activitats i jocs, resolent les dificultats que es
puguin presentar mitjançant la pròpia actuació o demanant als altres
l’ajuda necessària i acceptant petites frustracions.

DESCOBRETA DE L’ENTORN

• Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat, iniciant-se
en el coneixement i l’adquisició de comportaments socials que facilitin
la integració en els diferents grups socials en què participa.

• Orientació amb autonomia en els espais habituals i quotidians.

• Orientació en les seqüències temporals en què s’organitza la vida
diària.

• Observació i actuació sobre la realitat immediata, a partir de les
pròpies vivències, establint relacions entre objectes segons les seves
característiques perceptives.
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• Exploració del medi físic, de les característiques dels objectes,
materials i elements de l’entorn natural, formulant preguntes sobre
alguns esdeveniments.

• Exploració del medi social representant vivències i situacions
mitjançant el joc simbòlic.

• Participació en festes, tradicions i costums de la comunitat a la qual
pertany.

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

• Iniciació en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal,
musical i plàstic.

• Interès per algunes de les tècniques més bàsiques (pintura, modelatge,
dibuix,

etc.)

dels

diferents

llenguatges

expressius

i

formes

de

representació.

• Comprensió de les intencions i dels missatges que li adrecen les
persones adultes i altres infants, identificant i emprant els diferents
senyals comunicatius (gest, entonació) i valorant el llenguatge oral com
un mitjà de relació amb les altres persones.
•

Coneixement i utilització de manera progressiva de les normes que

regeixen els intercanvis, relats i converses.

• Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge
oral, mostrant un progressiu increment del vocabulari relatiu al propi
entorn i experiència, ús de frases simples i comprensió de variacions
morfològiques de gènere i nombre.
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• Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles,
cantarelles i jocs de falda i participar-hi de manera activa, seguint la
tonada, reproduint el gest, etc.

• Reconeixement i participació activa en danses senzilles amb una
progressiva coordinació general del cos i sentit del ritme.

• Iniciació en l’ús de termes relatius a l’espai (aquí, allà, dins, fora,
amunt, avall).
• Iniciació en l’ús de termes relatius a l’organització del temps (matí,
tarda, ara, després, avui, demà).

• Inici de les primeres classificacions, ordenacions i correspondències en
funció de les característiques i els atributs.

• Reconeixement de seqüències espacials, temporals i lògiques i
iniciació en l’ús de les primeres nocions quantitatives en situacions
quotidianes.

3. METODOLOGIA
La nostra metodologia pedagògica es basa en el joc. Volem donar
l’oportunitat a l’infant que a través del joc pugui moure’s lliurament
motivat pels seus propis interessos i així aconseguir estimular les seves
actituds i aptituds. En el joc l’infant aprèn a observar, imitar, explorar i
reconèixer el seu entorn, les persones i els objectes. També l’ajuda a
construir la seva personalitat i a relacionar-se amb els altres.
No hem d’oblidar que tot el temps que passa l’infant a la llar és
educatiu. Tenim en compte altres aspectes importants com ara els
20

hàbits i la descoberta de l’entorn natural i social, els quals els treballem a
través d’experiències enriquidores, que aporten a l’infant seguretat i
confiança d’acord a les diferents edats.

Per tal de tenir un enfocament globalitzador la nostra proposta
metodològica es basa en els aspectes següents:
•

Joc per racons a l’aula

•

Jocs de descoberta: panera dels tresors i joc heurístic

•

Jocs a l’aire lliure

•

Hàbits d’autonomia

•

Festes populars

El paper de l’educadora és determinant. Ha de crear un clima o
ambient per tal de fomentar els descobriments i estimular les
aportacions dels infants, tot afavorint-ne l’activitat, la comunicació i
l’autonomia.

4. AGRUPAMENT DELS ALUMNES

Els criteris generals d’agrupament van en funció de la demanda
d’alumnes nous de 0 a 3 anys que s’han d’integrar en els grups ja
formats, intentant donar cabuda a tots els infants del poble que
necessiten el servei.

Agrupem els infants per mesos, independentment de l’any que han
nascut, tenint en compte que no hi hagi una diferència de més de 6
mesos, formant grups homogenis a nivell evolutiu.

21

5. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS
5.1 ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS:
•

Una entrada a l’edifici (sala): espai que s’utilitza com esbarjo pels
infants en dies de pluja o mal temps. També s’utilitza per a les
activitats comunes que realitzem amb tots els alumnes.
Espai dedicat per a realitzar reunions amb totes les famílies

•

Sala d’educadores i despatx: realitzem tasques administratives i
reunions de comissions.
Espai destinat a rebre les famílies de manera individualitzada.

•

1 bany d’adults on s’hi troba la farmaciola.

•

Magatzem de material.

•

BLAUETS: Aula de 0-1 anys: amb zona de canvi, office , dormitori i
accés a un pati independent.

•

Aules de 1 a 3 anys: es troben 5 aules:
 ERIÇONS: amb una zona de canvi, un punt d’aigua, sortida
al pati exterior i un espai amb wàters i punt d’aigua situat
davant de l’aula.
 RATOLINS: amb una zona de canvi, un punt d’aigua, sortida
al pati exterior i terrasseta amb tendal. Comunica amb un
espai amb wàters i punts d’aigua, i també amb l’aula de
Cucois.
 MUSSOLS: amb una zona de canvi amb un wàter i un punt
d’aigua. Comunica amb el menjador i el passadís.
 CUCOIS: amb una zona de canvi, un punt d’aigua i sortida
exterior al pati. Comunica amb un espai amb wàters i punts
d’aigua, i també amb l’aula de Ratolins.
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 ESQUIROLS: amb una zona de canvi, un punt d’aigua,
sortida exterior al pati i un espai amb wàters i un punt
d’aigua situat al costat de l’aula.

Cada aula és l’espai de referència per a cada grup classe.

Per el treball dels hàbits els espais estan adequats a l’edat de l’infant, tot
ho troba al seu abast: penjadors, escales al canviador, tarima als wàters,
piques, lavabos al costat de l’aula...
•

AULA DE PLÀSTICA: aula destinada a realitzar activitats plàstiques.

•

1 espai per al dormitori.

•

1 espai cobert per a desar-hi les bicicletes i els cotxes de joguina
que comunica amb el dormitori i amb la sala.

•

1 office. Comunica amb un espai de magatzem de productes de
neteja i higiene i amb el menjador.

•

1 menjador amb un punt d’aigua. Comunica amb l’aula de
Mussols, amb l’office i amb la bugaderia.

•

1 bugaderia.

•

1 espai per a la caldera que comunica amb el pati de darrera.

•

Patis: es troben 3 patis:
 Pati del davant: 646 m2 amb una sorrera. També te moreres.
Comunica amb l’entrada principal de l’edifici, amb les
aules de Cucois, Esquirols, Ratolins i Eriçons,

també

comunica amb el pati de darrera.
 Pati del darrera: 472 m2, amb hortet i moreres. Comunica
amb el pati del davant, amb l’espai de la caldera i amb el
pati de Blauets. Espai que s’utilitza també per a la
celebració de la festa de fi de curs i celebracions comunes.
 Pati de Blauets: 72 m2. Espai tancat amb tanques de plàstic.
Comunica amb l’aula de Blauets i amb el pati de darrera.
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5.2 ORGANITZACIÓ DEL TEMPS
L’horari lectiu de la llar és de les 8:30 del matí a les 17:45 de la tarda.

L’horari es distribueix de la següent manera:

Horari de Setembre a Juny:
•

8:30 a 9 del matí: arribada dels infants a la llar

•

9 del matí: estora

•

9:30 a 10 del matí: música (1 cop per setmana cada grup)

•

10 a 10:30 del matí: anglès (1 cop per setmana cada grup)

•

10 del matí: joc a l’aula

•

10:30 a 11:45 del matí: hàbits d’higiene i esbarjo.

•

11:45 a 13 del migdia: menjador (dinar) i hàbits d’higiene.

•

13 del migdia a 15 de la tarda: migdiada dels infants.

•

15 a 15:45 de la tarda: hàbits d’higiene i joc lliure.

•

15:45 a 16:30 de la tarda: menjador (berenar) i hàbits d’higiene.

•

16:30 a 17:15 de la tarda: activitats i/o esbarjo (segons època).
Recollida dels infants.
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Horari del mes de Juliol:
•

8:30 a 9 del matí: arribada dels infants a la llar.

•

9 a 11:30 del matí: jocs d’aigua.

•

11:30 a 13 del migdia: menjador (dinar) i hàbits d’higiene.

•

13 del migdia a 15 de la tarda: migdiada dels infants.

•

3 a 17:45 de la tarda: hàbits d’higiene, berenar i recollida dels
infants.

SERVEI ACOLLIDA
•

Tram 1: de 7:30 a 8:30

•

Tram 2: de 8:30 a 9

•

Tram 3: de 17:15 a 17:45

•

Tram 4: de 7:30 a 8:30 i de 17:15 a 17:45

Durant el curs escolar celebrem les festes següents (la concreció dels
dies i horaris es troben al pla anual de cada curs):
•

Castanyada: a finals d’octubre una activitat al matí i l’altre a la
tarda.

•

Nadal: ho treballem durant l’ultima setmana abans de les
vacances. Cagar el tió i berenada un dia a la tarda, sortides al
teatre (Els pastorets) amb els infants de 2 anys i visita dels patges
reials un dia al matí.

•

Carnestoltes: berenada el dijous llarder i rua el divendres.
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•

Sant Jordi: ho treballem durant la setmana de la diada. Famílies
voluntàries fan una activitat (representació de la llegenda) un dia
al matí, i amb els infants de 2 anys anem a visitar la Rambla de
Girona el mateix dia de la diada.

Altres sortides:
•

Visita als bombers

•

Sortida a veure una obra de teatre a l’espai La Pineda amb els
infants de 2 anys

•

Excursió de final de curs a una casa de colònies

5.3 ORGANITZACIÓ DELS MATERIALS
Procurem que tot el material (tant de joc com d’ús personal) i el
mobiliari de la llar, sigui adequat a les necessitats dels infants. Per tal de
potenciar la seva autonomia, aquests materials estan al seu abast.
Hem cregut convenient anar reemplaçant tot el material lúdic que fos
de plàstic per materials naturals sense una finalitat lúdica preestablerta
per tal que despertin la creativitat i imaginació dels infants.

En les trobades per nivell i reunions de claustre es decideix el material
específic que s’utilitzarà en cada aula i en els espais de joc comuns.

Tot el material higiènic (eixugamans, bolquers, tovalloletes...) és d’ús
individual i subministrat per la família.
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6. PAUTES I CRITERIS D’AVALUACIÓ
Des de la llar avaluem a partir de l’observació constant i sistematitzada
dels infants, per part de les educadores, de les conductes que
manifesten tant a nivell individual com col·lectiu, i de les seves respostes
davant de les activitats d’ensenyament - aprenentatge.

Pel que fa els instruments de l’avaluació utilitzem unes pautes
d’observació i un registre de les informacions obtingudes.

Per tal de recollir d’una forma organitzada les dades de l’evolució dels
infants, emprem anotacions diàries a la llibreta, graelles d’avaluació
trimestral i un informe amb l’avaluació final. Aquests instruments ens
permeten recollir les dades que informen sobre l’evolució dels infants
durant el curs, i són elements eficaços dirigits tant a les famílies com en
la preparació de les entrevistes que fem al llarg del curs.

Els indicadors que avaluem són:
•

Adaptació a l’escola

•

Hàbits d’autonomia

•

Desenvolupament del diferents llenguatges

•

Desenvolupament del joc

•

Desenvolupament psicomotor

D’altra banda realitzem l’avaluació amb l’equip educatiu sobre el
procés d’ensenyament – aprenentatge:
•

Presentació del material

•

Material utilitzat
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•

Organització de l’espai

•

Organització del temps

•

Paper de l’educadora

7. PERÍODE D’ADAPTACIÓ
Aquest període es programa i planifica pedagògicament.
Es planifica conjuntament amb la família un calendari d’escolarització
per a les primeres setmanes, durant les quals els infants s’incorporen al
centre de manera esglaonada. La permanència al centre serà curta
durant els primers dies i s’anirà incrementant fins a arribar a la jornada
plena. Es demana que algun familiar romangui amb l’infant al centre
durant els primers dies, seguint les indicacions de la tutora de l’aula
sobre la seva estada.
Aquests primers dies d’estada al centre (família-educadora-infant)
permet que es creï un clima de confiança i es proporcioni informació
rellevant

sobre

l’infant,

podent

també

intercanviar

inquietuds

i

canalitzar-les conjuntament.

Es du a terme una jornada de portes obertes per tal que les famílies
puguin accedir al centre i veure les instal·lacions. També es fa una
reunió informativa per donar a conèixer la metodologia pedagògica del
centre.
Es realitza una entrevista inicial seguit del període de matriculació de
l’infant a la llar (juliol), on s’intercanvia la documentació necessària i
s’acorda el calendari del període d’adaptació.

Durant el període d’adaptació es realitzen activitats que permeten als
infants conèixer tant la resta de companys i educadores com l’espai.
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Es comença a establir i mantenir una rutina diària que serveix de
referència en el desconcert dels primers dies.
Es permet durant aquest període que els infants portin objectes de casa
afavorint així a la seva seguretat.
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1. DISPOSICIONS GENERALS
La llar d’infants Els Escarlets del municipi de Sant Gregori, és un centre de
titularitat municipal i es troba situada al C/ Serra i Cavaller s/n del
municipi de Sant Gregori.
Està inscrita i autoritzada en el registre de Centres Educatius del
Departament d’Educació amb el número de codi 17005819.

El present reglament és d’aplicació a l’equip docent, a la resta del
personal del centre (personal de neteja, personal de cuina...) així com
als infants que en són usuaris i a les seves famílies o representants legals.

2. RECURSOS HUMANS

2.1 PERSONAL DOCENT

El nombre i titulació del personal docent s’adequa als requeriments de
la legislació vigent, en aquest cas al Decret 282/2006 de 4 de Juliol pel
qual es regula el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels
centres.

La llar d’infants disposa del següent personal educador:

Una persona encarregada de direcció, una tutora per a cada aula, una
suport cada 2 aules i una persona de reforç per l’acollida del matí.
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2.1.1 HORARI PERSONAL DOCENT
Tot el personal docent fa quaranta hores setmanals, repartides en vuit
hores diàries de dilluns a divendres. L’horari és intensiu disposant de mitja
hora per dinar.
L’educadora de reforç al matí fa 12 hores i mitja a la setmana,
repartides en 2 hores i mitja diàries de dilluns a divendres.

2.1.2 PERMISOS
Totes les educadores disposen de 6 dies de lliure elecció per compensar
les hores extres de reunions de claustre. Se’n poden gaudir a dies
complerts o a hores. Els permisos no poden coincidir en un mateix dia.

Les educadores disposen del temps necessari per a visites mèdiques
pròpies o per a gestions d’administració pública. Per a altres tipus de
permisos caldrà fer la petició a direcció.

2.1.3 FUNCIONS DEL PERSONAL DOCENT
DIRECCIÓ:

Gestions administratives externes
•

Controlar i justificar les compres.

•

Atendre proveïdors i comercials.

•

Atendre les inspeccions:
o Ensenyament
o Sanitat
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o Diverses...
•

Relacions amb l’Administració:
o Ajuntament
o Ensenyament

•

Assistir com a representant a requeriments d’altres entitats.

•

Presidir el Consell Escolar de la llar.

Gestions administratives internes d’àmbit escolar
•

Elaborar i custodiar la documentació oficial dels infants.

•

Recollir informació sobre els infants i les seves famílies.

•

Gestionar el menjador escolar, controlar les assistències i passar les
quotes a l’Ajuntament.

•

Controlar el pressupost anual.

•

Distribuir les responsabilitats.

•

Enquestes.

•

Assistir a reunions:
o Altres llars
o CRP: ofertes de treballs pedagògics, cursos de formació...
o Coordinadora de les llars d’infants del gironès
o AMPA
o Coordinació amb el Consell Escolar.

•

Assistir a reunions d’àmbit pedagògic proposades per personal de
fora del centre.

•

Entrevistar-se si s’escau amb:
o Centre Ramon Noguera
o Escola Agustí Gifre
o Delegat sindical
o CDIAP

•

Relacions amb l’ AMPA

•

Informacions a les famílies.
33

•

Atenció a les famílies quan s’escaigui.

•

Atenció i motivació del personal de la llar.

•

Control de les altes i les baixes dels infants i de les educadores.

•

Seleccionar personal per a la llar.

•

Programació i preparació de les reunions. Fer-ne les actes.

•

Organització de sortides.

•

Vetllar pels drets laborals.

•

Buscar informació sobre cursos i seminaris per a la formació
contínua i permanent de l’equip docent.

Gestions pedagògiques
•

Resoldre les possibles incidències que sorgeixen en el centre.

•

Coordinar tota la programació del centre:
o Programació general-anual.
o Programació de les sessions de les aules.

•

Preparar totes les reunions pedagògiques a les que assisteixi.

•

Coordinar les propostes de la resta de l’equip educatiu.

•

Revisió periòdica de la documentació pedagògica del centre
amb la participació de l’equip docent:
o PEC
o NOFC
o PGA
o MAC

•

Coordinar l’organització de l’horari dels grups classe.

•

Organitzar i vetllar per tal que tot el personal docent pugui complir
el seu horari, tant de docència com de preparació didàctica.

•

Fer de suport en cada una de les aules sempre que calgui.

•

Fer de suport a l’hora del dormitori.

•

Fer de suport a les hores dels àpats.

•

Controlar que es portin a terme didàctiques adequades.
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•

Controlar que els espais de la llar estiguin nets i correctament
distribuïts.

•

Controlar que es faci un bon ús dels materials.

EDUCADORA-TUTORA:
•

Màxima responsable del seu grup.

•

Portar la tutoria de l’aula.

•

Ajudar a adquirir a l’infant una bona integració a la llar.

•

Acollir i facilitar la integració dels infants amb alguna necessitat
específica.

•

Tenir cura dels infants que té al seu càrrec.

•

Vetllar per tal que les activitats funcionin correctament.

•

Responsable de les activitats.

•

Treballar d’acord amb el Projecte Educatiu.

•

Realitzar una bona avaluació dels infants d’acord amb les pautes
establertes.

•

Respectar i cenyir-se a les normes d’organització i funcionament
del centre .

•

Participar realitzant cursos de formació permanent i de reciclatge.

•

Fer un bon ús dels materials, instal·lacions i equipaments de la llar.

•

Acceptar qualsevol altre funció dins l’àmbit educatiu designada
per la Direcció de la llar.

•

Recollir i registrar la informació dels infants.

•

Assessorar a les famílies en diversos aspectes educatius.

•

Establir contacte amb les famílies a través d’ entrevistes individuals
i el contacte diari, informant regularment a les famílies de
l’evolució dels seus fills/es.

•

Fer complir la normativa de la llar.

•

Respectar els drets dels infants.
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EDUCADORA-SUPORT
•

Col·laborar conjuntament amb la tutora en la programació i
consecució de les activitats escolars.

•

Dur a terme les suplències de les tutores quan es produeixin,
assumint les respectives funcions.

•

Respectar i cenyir-se a les normes d’organització i funcionament
del centre.

•

Acceptar qualsevol altre funció dins l’àmbit educatiu designada
per la Direcció de la llar.

•

Respectar els drets dels infants.

2.1.4 DRETS I DEURES DEL PERSONAL DOCENT
El personal té els drets reconeguts per la normativa laboral i l’acord
comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de
Catalunya de menys de 20.000 habitants.

El personal educador forma part de l’equip educatiu i és responsable
del compliment de les funcions designades segons el seu càrrec.

DRETS
•

A participar en l’elaboració i revisió del PEC, PGA i MAC.

•

A participar en cursos de formació permanent.

•

Dret a 6 dies per compensació.

DEURES
•

El respecte als infants, les famílies i tot el personal del centre.

•

El compliment de l’horari i el calendari d’activitats establert.
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•

L’assistència i participació en les reunions de l’equip educatiu al
que sigui convocat.

•

La realització de les tasques derivades de la seva funció dins
l’organització interna de la llar.

•

A justificar les faltes d’assistència d’acord amb la legislació vigent.

2.2 PERSONAL NO DOCENT

2.2.1 HORARI PERSONAL NO DOCENT
La persona responsable de la cuina treballa cinc hores i mitja diàries.
Començant a les 10:30 del matí i plegant a les 16 de la tarda.

La persona responsable de la neteja treballa quaranta hores a la
setmana, repartides en vuit hores diàries que realitza a partir de les 15 de
la tarda.

2.2.3 FUNCIONS PERSONAL NO DOCENT
PERSONAL DE CUINA:
•

Preparació dels plats per als infants.

•

Preparació dels berenars.

•

Neteja dels estris de cuina i els estris de taula (plats, gots,
coberts...).

•

Neteja de l’espai de menjador i office després del dinar.
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PERSONAL DE NETEJA:

Diàriament:
•

Escombrar i fregar totes les dependències.

•

Netejar i desinfectar els lavabos, wàters i canviadors.

•

Escombrar porxos i exteriors.

•

Netejar els baixos de les portes, vidres i parets.

•

Treure la pols del mobiliari.

•

Buidar papereres.

Bimestral:
•

Neteja de vidres.

Anual:
•

Abans de començar el curs, s’efectua un repàs general i a fons
de totes les instal·lacions.

2.3 ALTRE PERSONAL VINCULAT AL CENTRE

SERVEI DE PSICOLOGIA I CEDIAP:
•

Assessorar als membres de l’equip educatiu davant possibles
dubtes psicopedagògics.

•

Observar als infants sota demanda de les educadores i posterior
treball conjunt per millorar la situació.
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AJUNTAMENT
•

Gestió administrativa i econòmica de la llar.

BRIGADA
•

S’encarrega del manteniment de la llar.

2.4 ALUMNES EN PRÀCTIQUES

El centre acull estudiants en pràctiques de CFGS i de Grau d’educació
infantil.
El

centre

s’inscriu

com

a

centre

formador

al

Departament

d’Ensenyament.

El

contacte

comença

amb una

reunió

inicial

entre

directora,

coordinadora de pràctiques i tutor/a per a la gestió del conveni.

L’estudiant és acollit per la Directora i la coordinadora de pràctiques de
la llar, presentada a la resta de l’equip docent i ubicada a l’aula on
realitzarà la seva estada.

L’explicació del funcionament general del centre i organització, la porta
a terme la Directora de la llar.

Normativa alumnes en pràctiques:
• Venir amb roba còmoda i calçat adequat
• Bata (opcional)
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• Reunions amb tutora i coordinadora de pràctiques a les hores
establertes
• L’horari de l’estudiant ha de trobar-se dins l’horari de la tutora
• Assistència a les reunions de claustre (opcional)

L’avaluació de l’estudiant es du a terme entre la tutora, la coordinadora
de pràctiques i la directora de la llar.

3.NORMATIVA DE FUNCIONAMENT
3.1 CALENDARI I HORARI

El curs s’inicia l’1 de Setembre fins el 31 de Juliol. La primera setmana de
Setembre i la última de Juliol s’utilitzen per a treballar a nivell docent.

Període de vacances i festius:
•

Nadal: els dies fixats pel Departament d’Educació.

•

Setmana Santa: els dies fixats pel Departament d’Educació.

•

Estiu: de l’1 al 31 d’Agost ambdós inclosos.

•

Festes nacionals (les fixades per l’Estat).

•

Festes locals: 29 d’Octubre i el 3er dilluns del mes de Juliol.

L’horari lectiu de la llar és de 8:30 del matí a 17:15 de la tarda.
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L’horari es distribueix de la següent manera:

Horari de Setembre a Juny:
•

8:30 a 9 del matí: arribada dels infants a la llar

•

9 a 9:30 del matí: estora

•

9:30 a 10 del matí: música (1 cop per setmana cada grup)

•

10 a 10:30 del matí: anglès (1 cop per setmana cada grup)

•

9:30 a 10:30 del matí: joc a l’aula

•

10:30 a 11:45 del matí: hàbits d’higiene i esbarjo.

•

11:45 a 13 del migdia: menjador (dinar) i hàbits d’higiene.

•

13 del migdia a 15 de la tarda: migdiada dels infants.

•

15 a 15:45 de la tarda: hàbits d’higiene i joc lliure.

•

15:45 a 16:30 de la tarda: menjador (berenar) i hàbits d’higiene.

•

16:30 a 17:15 de la tarda: activitats i/o esbarjo (segons època).
Recollida dels infants.
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Horari del mes de Juliol:
•

8:30 a 9 del matí: arribada dels infants a la llar.

•

9 a 11:30 del matí: jocs d’aigua.

•

11:30 a 13 del migdia: menjador (dinar) i hàbits d’higiene.

•

13 del migdia a 15 de la tarda: migdiada dels infants.

•

15 a 2/4 de 17:15 de la tarda: hàbits d’higiene, berenar i recollida
dels infants.

Servei acollida

Dins l’horari de la llar s’ofereix l’opció d’acollida/recollida per aquelles
famílies que ho necessiten. L’horari és de 7:30 a 8:30 del matí i de 17:15 a
17:45 de la tarda.

És un servei que es paga a part de la quota mensual. Cal que hi hagi un
mínim de 5 infants per a oferir-lo. Aquest servei va distribuït en diferents
trams:
•

Tram 1: de 7:30 a 8:30

•

Tram 2: de 8:30 a 9

•

Tram 3: de 17:15 a 17:45

•

Tram 4: de 7:30 a 2/4 8:30 i de 17:15 a 17:45

Per aquells infants que utilitzen aquest servei al matí, es dona la
possibilitat que portin l’esmorzar de casa.
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3.2 ENTRADES I SORTIDES

Horari lectiu de matí: 8:30 a 11:45 del matí
Horari lectiu de tarda: 15 a 17:45
Horari de menjador i descans: 11:45 a 15

Variants:
•

L’horari de sortida dels infants que no es queden a dinar és de
11:45 a les12.

•

L’horari de sortida dels infants que no es queden a dormir és
de12:45 a les 13.

•

En els dos casos l’infant podrà tornar a la llar entre les 15 i les
15:30.

L’horari de recollida de tarda és a partir de les 16:30.

Els infants no podran ésser recollits per persones desconegudes per les
educadores. En aquest cas, la família ha d’avisar amb antelació
suficient, autoritzant a una persona determinada la recollida de l’infant.
Cal que la persona que vingui a buscar-lo hagi estat presentada abans
a l’educadora i estar inscrita en el full de premis de recollida.
Sota aprovació de la regidora d’educació de l’ajuntament, queda
establert que per tal que un menor d’edat pugui recollir un infant de la
llar, caldrà una autorització que proporciona el centre signada pel pare,
mare o tutor legal de l’alumne.

Un cop recollits els infants, les famílies no es poden quedar dins el recinte
escolar.
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3.3 MENJADOR

La llar ofereix el servei de menjador (dinar i berenar). Aquest servei el
proporciona una empresa externa.

Hi ha dos tipus de menús:
•

Els menús de P-0 i P-1: planificats anualment per l’empresa que
proporciona el servei.

•

El menú de P-2: planificats mensualment per l’empresa que
proporciona el servei.

Si hi ha algun infant amb necessitats alimentàries especials, ja siguin
cròniques o puntuals, ho ha de comunicar i aportar el document mèdic
acreditant la dieta especial, a la seva educadora per tal de tenir-ho en
compte a l’hora de demanar els àpats. L’empresa contractada
s’encarrega de proporcionar els aliments necessaris.
Davant qualsevol canvi que pugui sorgir relacionat amb els àpats
(l’infant no vol menjar, rebutja algun aliment, introducció de nous
aliments...) les educadores ho parlaran amb la família i junts pactaran
unes pautes comunes d’actuació.

Els infants que utilitzen el servei de menjador cal que avisin abans de les
9’30 del matí si aquell dia l’infant no assisteix a la llar. Si la família no avisa
es compta l’àpat d’aquell dia. També cal avisar abans de les 9’30 per
demanar una dieta específica o d’una utilització esporàdica del servei.

Per raons higièniques i sanitàries les famílies no podran portar de casa
aliments en substitució dels que es preparen a la llar a excepció de
l’esmorzar. Tampoc pot sortir menjar del centre.
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Els infants mengen tots junts i a la mateixa hora al menjador, llevat dels
infants de l’aula de Mussols i els de l’aula de Blauets, que mengen a la
seva aula.

La quota del menjador es comptabilitza de la següent manera:
•

Si l’infant assisteix tot el mes es compta la quota mensual
assignada.

•

Si l’infant no assisteix a la llar a partir de 2on dia consecutiu, es
descomptarà la part corresponent.

•

Els dies que la llar resta tancada per festa no local ni nacional són
descomptats.

3.4 SORTIDES ESCOLARS

Per tal de poder participar en les activitats que es realitzen fora de la llar
cal que, prèviament, el pare, mare o tutor legal de l’infant ompli i signi
l’autorització reglamentària que se’ls lliura abans de començar el curs.
Aquesta autorització té una validesa per a tot el temps que l’infant
assistirà a la llar.

Les famílies que no vulguin que els seus fills/es assisteixin a les sortides
programades, no podran portar-los a la llar atès que no hi ha el grup ni
les educadores d’aquells infants si es tracta d’una sortida d’un dia
complert. Si es tracta d’una sortida a nivell d’aula i per tant el grup
només és fora unes hores, l’infant pot assistir a la llar quedant-se llavors,
amb els grups que resten a la llar.

Les sortides i les activitats fora del centre es fan amb les educadores
corresponents de cada grup i amb direcció.
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3.5 AGRUPAMENT DELS ALUMNES

La llar disposa de 6 aules amb un aforament per a 87 infants. Els infants
queden agrupats segons la demanda pel curs escolar.

4. RELACIONS AMB LES FAMÍLIES
En aquestes edats és imprescindible el contacte família-llar per a un bon
desenvolupament de l’infant, per tant, hi ha d’haver-hi una bona
relació.
Duem a terme dues reunions generals amb les famílies:
•

Es realitza una reunió a principi de curs (Setembre) per tal de
informar a les famílies el que portarem a terme al llarg del curs,
repassar la normativa, distribució de les aules i les educadores...
Després d’aquesta reunió és fa una individual per nivells a l’aula
per tal que les educadores informin sobre la programació d’aquell
curs.

•

Es realitza una reunió a mitjans de Juny amb les famílies que
portaran per primera vegada els infants a la llar per tal d’informarlos del dia a dia a la llar, presentació de l’equip docent i explicarlos el què i com treballem.

S’entrega un informe de l’infant durant el curs al tercer trimestre (informe
final). Als infants que vénen per primera vegada a la llar, també se’ls
entrega un informe al primer trimestre (adaptació). És dóna l’opció a les
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famílies que ho desitgin de concertar una entrevista individual amb la
tutora.

Durant el curs, per aquelles famílies que ho sol·liciten o si l’educadora ho
creu convenient, es duen a terme totes les entrevistes necessàries.

Com a informació diària les famílies troben en el taulell de cada aula
graelles on es resumeix cóm ha anat i què ha fet l’infant aquell dia.
Altres mitjans de comunicació:
•

Notes informatives

•

Blog

•

Correu electrònic

•

Pàgina web

En portar i/o recollir a l’infant, es poden intercanviar algunes impressions
amb les educadores, amb la finalitat de tenir un contacte directe.

4.1 DRETS DELS PARES/MARES O REPRESENTANTS
LEGALS

•

Rebre tot tipus d’informació sobre l’organització i funcionament
de la llar.

•

Ser informats de l’evolució i de tots aquells aspectes que estiguin
relacionats amb el seu fill/a.

•

Ser atesos i rebuts, dins l’horari i dies establerts, a fi de rebre
informació i aclariments oportuns.

•

Elegir i ser elegit membre del Consell Escolar i de l’AMPA.
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4.2 DEURES DELS PARES/MARES O REPRESENTANTS
LEGALS

•

Respectar la dignitat i les funcions del personal del centre, dels
infants i de la resta de pares/mares o representants legals, així
com observar les normes elementals de convivència.

•

Comprometre’s que l’infant assisteixi amb regularitat i puntualitat
a la llar.

•

Efectuar el pagament de les despeses del servei segons la quota
corresponent a l’estada de l’infant.

•

Atendre tots aquells requeriments que s’efectuïn des de la llar per
tal de col·laborar en el procés d’adaptació dels infants i en les
tasques educatives.

•

Facilitar la documentació legal, personal i mèdica de l’infant que
li demani la llar segons la normativa vigent.

•

Signar les autoritzacions de sortides de l’infant per tal de
desenvolupar una activitat fora del centre.

•

Comprometre’s

a

respectar

la

normativa

sanitària

del

Departament de Sanitat i d’acord amb aquesta, acudir a recollir
el seu fill/a en cas que presenti símptomes durant la seva estada a
la llar.
•

Justificar i autoritzar degudament, si fos necessari, l’administració
de medicació.

•

Sol·licitar, en el seu cas, la baixa de l’infant, de la forma establerta
en la normativa d’organització i funcionament.

•

Respectar la normativa de la llar.

•

Assistir a les convocatòries individuals i/o col·lectives relacionades
amb la llar, amb els seus fills/es i les que afecti a la seva comunitat
escolar.

•

Vigilar el vestuari, neteja i higiene del seu fill/a.
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•

Comunicar a la llar les malalties importants que afectin als seus
fills/es.

•

Assumir els acords presos per l’equip docent i/o el Consell Escolar.

•

Facilitar als seus fill/es l’equipament necessari per dur a terme les
activitats.

En cas d’incompliment reiterat dels deures per part de la família es pot
decidir, prèvia notificació de la Direcció de la llar, l’ajuntament i
audiència de la persona interessada, la suspensió del servei de forma
definitiva i com a mesura excepcional.

5. NORMATIVA ADMINISTRATIVA
Les bases de preinscripció i matriculació vénen regulades per
l’ajuntament i aprovades pel Consell Escolar.

Un cop matriculats els infants, la llar dóna una sèrie de documentació
que les famílies han de retornar degudament omplertes i signades:
•

Historial de l’infant

•

Full autoritzacions sortides i dret d’imatge

•

Carta compromís educatiu

•

Formulari del servei d’acollida

•

Formulari de menjador

•

Normativa

•

Carta adaptació

•

Full autorització recollida infants
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Les famílies han de portar també:
•

8 fotos carnet +1 ampliada de 10 x 15 cm + 1 de 13 X 9

•

Fotocopia targeta Seguretat Social

•

Fotocopia Vacunació

•

Certificat mèdic

5.1 QUOTES

L’ ordenança reguladora del preu del servei d’escolarització, servei de
menjador, servei de berenar i servei d’acollida (amb un mínim de 5
infants per a donar el servei) de la llar d’infants municipal, aprovada
anualment en les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Sant Gregori,
fixa la quota de cada curs escolar. Les ordenances fiscals

estan

publicades al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i a la pàgina web
oficial de l’Ajuntament.

5.2 PAGAMENT DELS REBUTS

Des de la llar, a través dels controls d’assistència i menjador, la Direcció
introdueix els conceptes a l’ordinador i a través d’una base de dades,
l’Ajuntament mensualment realitza el cobrament de les quotes
mitjançant domiciliació bancària.

5.3 ALTES I BAIXES. PROCEDIMENTS

Les baixes dels usuaris del servei es poden produir per una de les causes
següents:
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•

Per baixa voluntària amb renúncia a la plaça que haurà
d’efectuar el pare, mare o representant legal de l’infant. La
renúncia es farà mitjançant la comunicació escrita i signada
adreçada a l’Ajuntament. Aquesta baixa tindrà efectes a partir
del mes següent de la data de sol·licitud de baixa.

•

La plaça adjudicada comporta la incorporació immediata a la
llar. La no assistència reiterada al llarg de més d’un mes, excepte
deguda acreditació, implica la pèrdua de la plaça i adjudicació
novament d’aquesta.

•

Per la manca del pagament d’una mensualitat, en ser presentats
els rebuts corresponents a l’entitat bancària del subjecte obligat
al pagament (pare, mare o representant legal). En aquest cas, i
abans de procedir a donar de baixa a un alumne es notificarà per
escrit al pare/mare o tutors, els quals disposaran d’un termini
màxim d’1 mes per fer efectiu el pagament del deute per
domiciliació bancària.

6. NORAMTIVA HIGIENICOSANITÀRIA

Per conèixer millor a l’infant, és important disposar d’informació rellevant
sobre els mateixos, que arriba a la llar a través de la família.

En aquesta informació, a més de les característiques personals de
l’infant, les seves preferències i costums, també hi ha components
d’importància sanitària:
•

Antecedents personals de salut

•

Malalties sofertes, accidents, intoxicacions, malalties cròniques i
medicacions

•

La cartilla de vacunacions actualitzada.
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Tota la informació recollida sobre l’infant, consta en un document
personal i confidencial.

6.1 ACTUACIONS EN CAS DE MALALTIA

Atès que el sistema immunitari durant els primers anys de vida no està
plenament desenvolupat, els infants són susceptibles a les infeccions i
per tant emmalalteixen més sovint que quan són grans.

Quan a la llar hi arriba un infant amb una malaltia transmissible, exposa
als altres al perill de contagi. Per tant, convé que no assisteixi a la llar
cap infant malalt.
•

Es recomana no assistir a la llar en cas de malaltia. Quan els
infants tenen febre (a partir de 37’5ºC) s’han de quedar a casa
entre 18 i 24 hores, per observar-ne l’evolució i consultar al
pediatre.

•

En el cas que un infant es posi malalt o es fa mal mentre és a la
llar, les educadores avisen immediatament a la família per tal que
l’infant malalt o lesionat no hagi de quedar-se a la llar més temps
del necessari fins que la família el reculli.

•

No es dona cap medicament a un infant sense autorització i
petició escrita de la família, avalada amb el document de la
prescripció facultativa. En el full d’autorització es fa constar els
nom de l’infant, el nom del medicament, la quantitat que se li ha
de donar, l’hora que se l’ha de prendre, la durada del tractament
i la conservació del medicament.

•

La reincorporació a la llar en el cas de determinades malalties
d’un infant, està sotmesa a l’emissió d’un informe del pediatre de
la família o del metge que l’hagi atès durant la malaltia,
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acreditatiu de la seva total recuperació. En qualsevol cas, cal
respectar els períodes de baixa en les malalties següents, segons
les recomanacions del departament de salut :
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