NORMATIVES DE LA LLAR D’INFANTS DE
MONTFERRER-CASTELLBÓ
PRIMER CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL

És imprescindible complir amb les normes de funcionament del centre
per tal d’oferir als nens i a les nenes un ambient agradable i afectiu,
així com una millor qualitat d’ensenyament.

-L’horari lectiu és de les 8:45h fins les 17:00h.
Entrada al matí: 8:45h a 9:30h.
Sortida al migdia: 12:30 a 12:45h
Entrada/sortida tarda: 15h a 15:15h.
Sortida: 16:30h a 17h.
-L’horari extensiu
Entrada horari especial al matí: 7:45 8:45h.
Sortida horari especial a la tarda: 17:00h a les 18:30h.
Per la millor organització de la llar, preguem puntualitat i respecte
en l’horari marcat. Cal dir però que, durant el període d’adaptació,
aquest serà més flexible.

-En el Calendari escolar exposat en el centre educatiu i entregat a
les famílies, trobareu tots els dies festius que es faran al llarg del
curs.
-Es recomana llegir les informacions exposades al taulell d’anuncis i
a les circulars que es donen o s’expliquen a l’agenda escolar al llarg
del curs. Igualment, si heu donat el permís a les tutores, reviseu el
correu electrònic amb regularitat.
-Es donarà la opció de visitar la llar (portes obertes) abans de que
l’infant s’incorpori a llar, sempre i quan es truqui prèviament al centre
educatiu per estipular dia i hora de la visita
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-Les quotes mensuals es faran efectives pel banc durant els 10
primers dies de cada mes.
-L’edat mínima per accedir a la matrícula de la llar és de 4 mesos.
-En el cas que els pares o les mares no puguin venir a buscar a
l’infant a l’escola, únicament entregarem el/la nen/a a aquelles
persones autoritzades per aquests (demanar al centre educatiu el
full d’autorització o bé en podeu fer un a casa on consti; el nom
complert i el DNI de mare/pare del nen/a, les dades de l’infant i el
nom complert més el DNI de la persona que el recollirà. Hauria de
constar-hi també, la data o període en que s’autoritza a aquesta
persona. Tot això, amb la deguda signatura del pare/mare de
l’alumne).
-La inscripció i matrícula serà durant el període d’inscripció
establert per l’Ajuntament. A part, les educadores estipularan 2 dies
(inici de Setembre) per realitzar les entrevistes personals amb els
familiars.
-S’utilitzarà la llengua catalana tot i que es respectarà qualsevol
altra llengua.

-En cas de malaltia:
Per elaborar aquest punt ens hem basat ens els criteris de no-assistència de
l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants cedit per la Generalitat de Catalunya,
i en la in formació transmesa per l’associació de Pediatres dels Pirineus.



No es podrà assistir a la llar d’infants amb procés
infecciós ni amb febre. Considerem febre 38ºC. Tot i que
si un infant està a la llar, marcant més de 37’5ºC i estant
tou i malament, procedirem a trucar a la famílies perquè
el vingueu a recollir.
Quan un infant marxa de la llar amb febre, haurà de
passar mínim 24 hores fins que pugui tornar a
incorporar.



Igualment tampoc es podrà assistir a la llar si l’infant
porta més de 3 dies fent diarrees sense catalogar,
erupcions i alteracions contagioses de la pell, estomatitis
(infeccions i llagues a la boca), conjuntivitis, mal blanc,
paràsits intestinals, pediculosis (polls) sense tractament, i
en general, amb qualsevol malaltia contagiosa.
La reincorporació de l’alumne a la llar en cas de malaltia,
serà quan el nen/nena s’hagi recuperat totalment. En cas
de dubte, les educadores us demanarem un informe
mèdic on consti que l’infant pot assistir a la llar.
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Per llei no podem donar medicaments als infants. En tot
cas i sota recepta mèdica, podran ser donats si les
preses de medicament coincideixen amb l’horari lectiu. Els
familiars han d’escriure l’hora exacta i la quantitat
detallada a la capsa.

- Els envasos per portar aliments a la llar d’infants, no poden ser
de vidre (ni carmanyoles, ni iogurts, ni gots ... d’aquest material).
- Els esmorzars: per facilitar la tasca diària plantegem dues opcions.
La primera, que cada família porti l’esmorzar dins d’una carmanyola
diàriament (marcada amb el nom de l’infant) o bé la segona opció
seria que, en cas que les famílies volguessin donar galetes als seus
fills/es cada dia, donem la possibilitat que ens porteu un paquet aquí
a la llar, i nosaltres les anirem repartint als infants.
Recordeu que l’esmorzar a la llar ha de ser lleuger. Sobretot en els
alumnes de P-1 i
P-2, doncs aquests infants ja han de venir ben esmorzats de casa.
- Els berenars: aquest només serà per als alumnes que es queden
en horari extensiu de tarda. Es donarà a partir de les 17 hores i es
farà igual que els esmorzars. Cada pare/mare portarà el berenar del
seu fill o filla en una bossa apart (marcada amb el nom de l’infant). Si
es prefereix es podrà deixar un paquet de galetes aquí a la Llar.
- En el cas que utilitzeu el servei de menjador portant la carmanyola
de casa, heu de firmar la deguda autorització que us donaran les
educadores. A més, per contribuir amb l’ajuda del medi ambient us
demanem que els “tupers” que porteu, estiguin dins d’una bossa
adient a l’alimentació dels infants.
- Està prohibit portar qualsevol tipus de fruits secs.
- Tot el material de l’infant s’haurà de portar clarament marcat amb
nom; motxilles, jaquetes i abrics (proveïdes amb tiretes per poder
penjar-les), bufandes, gorres... Igualment amb tota la roba de
recanvi. Aquesta, s’haurà de portar en una bossa de roba
degudament marcada amb el nom.
- Porteu roba de recanvi a l’escola cada vegada que es canviï la roba
del nen/a, igualment amb els pitets.
- La bata serà escollida per les famílies, caldrà posar-hi una veta
per facilitar l’autonomia de l’infant i també serà imprescindible
marcar-la amb el nom.
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- Per la seguretat de tots els infants i per evitar pèrdues, NO porteu
joguines de casa. Tot i que durant el període d’adaptació, es donarà
aquesta opció per facilitar la millor incorporació de l’infant a la llar.
- 15 euros de dipòsit per a la roba de llit que us deixarem (llençols i
manta). Aquests diners s’entregaran al centre com a fiança el dia de
l’entrevista personal i a final de curs quan es retorni la roba, es
retornarà també el dipòsit.

RECOMANACIONS DE LA LLAR:
- És de vital importància que les famílies facilitin tots els telèfons de
contacte possibles i que comuniquin qualsevol canvi de número
telefònic o domicili a l’escola.
- Es recomana que la roba sigui còmoda; tipus xandall, sabates amb
velcro i els pantalons sense cinturó ni tirants. D’aquesta manera
entre tots, facilitarem al màxim l’autonomia i la mobilitat de l’infant.
- Recomanem no portar caramels ni llaminadures en cap ocasió. Si
algun pare/mare en porta, les educadores els dipositarem a les
motxilles i cada família escollirà si li vol donar al seu fill o no (però no
dins del recinte).
Per aquells que vulguin celebrar l’aniversari, es recomana portar a
l’escola; sucs de fruita, coca tova, xocolata i/o galetes.
- Per a qualsevol dubte, aclariment o problema no dubteu en
preguntar-ho!

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Equip d’Educadores de Llar d’Infants de Montferrer i Castellbó
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