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INTRODUCCIÓ
La finalitat bàsica d’aquest petit llibre, amb les normes generals
de la Llar d’Infants, és facilitar una bona entesa i un bon
funcionament entre tots els que estem en contacte amb l’infant.
Ell comença una nova etapa en la seva vida, i és molt important
que sigui un inici feliç i relaxat; això serà possible si les famílies i
l'Escola col·laborem, ens comuniquem i treballem junts.

HORARIS
Horari general
La Llar està oberta de 3/4 de 8 del matí a 2/4 de 7 de la tarda.
La 
jornada lectivaés de les ¾ de 9 del matí a 5 de la tarda.
L
’acollida matinal és de ¾ de 8 a ¾ de 9 del matí.
Les 
permanènciessón de les 5 a 2/4 de 7 de la tarda.
Les arribades
L’Escola ofereix un horari flexible d’entrada per tal d’adaptar-se a
les necessitats tant de les famílies com de l’infant.
Les famílies que utilitzin el servei d’acollida matinal podran anar
arribant de ¾ de 8 fins a ¾ de 9.
El marge horari dins la jornada lectiva serà de 
9 a 2/4 de 10 al
matí i fins a les 4 a la tarda per les Formiguetes.
Horaris de menjars
Esmorzars:: Els Pingüins i Formiguetes que facin l’acollida
matinal podran esmorzar a l’Escola si arriben abans de 2/4 de 9
del matí.
Els infants que arribin a partir d’aquesta hora hauran de venir
esmorzats. Totes les Formiguetes faran un petit esmorzar a l'aula
a 3/4 de 11.
Dinars: Els infants de Pigüins que es queden a dinar començaran
a fer-ho a les 12 del migdia i en acabar, si cal, faran la migdiada
Les Formiguetes que dinaran a la 1 i faran el descans després.
Els infants que es quedin a dinar de manera esporàdica, caldrà
fer-ho saber al mestre abans de 1/4 de 10 del matí.
Berenars: Els Pingüins berenaran a les 4 de la tarda. Les
Formiguetes que es quedin a fer permanències berenaran a partir
de les 5 de la tarda.
Les sortides
Les sortides de l’Escola tindran també un horari flexible que anirà
a partir de les 12i fins a les 5 
a les tardes
.

Les famílies que utilitzin el servei de permanències podran recollir
els infants fins a 2/4 de 7 de la tarda.
Es recomana que sigui sempre la mateixa persona o persones,
qui des d’un principi reculli l’infant a l’Escola.
No es lliurarà cap infant a persones desconegudes sense que les
famílies hagin avisat prèviament a l’Escola.
Es demana respectar els horaris.
L’assistència
Si els vostres fills durant el curs no poden assistir algun dia a
l’Escola cal que ens ho comuniqueu abans de 1/4 de 10 del matí
per tal de facilitar-nos el control d’assistència i el servei de
menjador.

EL VESTIT
És important que l’infant se senti còmode amb el vestit i el calçat.
Això afavorirà el canvi de bolquers, el seu moviment i més
endavant, l’ajudarà a ser més autònom. Vestir-se o desvestir-se,
anar al lavabo sol, ... són rutines quotidianes que s’han de
treballar tan a l’Escola com a casa, facilitant-ne l’adquisició.
L’Escola, per tant, recomana l’ús de roba còmoda, 
evitant
“petos” i cinturons.
El calçat ha de ser l’adequat als seus peus, de la mida correcta, ni
massa gran ni massa petit i que sigui transpirable i còmode.
Cada infant portarà uns mitjons antilliscants que es quedaran a
l’Escola i que posarem per estar dins de l’aula. Per sortir al pati
farem servir les sabates de casa. D’aquesta manera els infants se
sentiran com a casa i evitarem embrutar el terra de les aules.

EL MATERIAL
A l’inici de curs caldrà que porteu el material que cada infant
necessita tenir a l’Escola. 
Cal que tot estigui marcat amb el
nom
Pollets (0 - 1 any)
● Bolquers
● Un necesser amb:
1 anti-irritant
1 esponja
1 pot petit de sabó líquid
1 pinta o raspall
● 1 caixa de tovalloletes humides
● 2 xumets (marcats amb una veta) dins d’una bosseta (qui els
necessiti)
● 1 biberó (qui el necessiti pels àpats)
● 1 o 2 mudes senceres de recanvi, inclòs bodi i mitjons (roba del
temps) dins d’una bossa de roba per penjar
● Pitets (un per àpat diàriament)
● 1 bossa gran per a la roba bruta (pel cap de setmana)
● 1 llençol mida bressol (60x120) ajustable (amb el nom gran i en un
lloc ben visible)
● 1 protector mida bressol (60x120)
● 1 tovallola de tocador (30x50 aproximadament) amb una veta
cosida al mig del costat llarg
● 1 tovallola de lavabo (50x90 aproximadament)
● Una jaqueta pel pati (quan comenci el fred)
● Ampliació d'una fotografia de carnet de mida 10x15
● Fotografia divertida de 20x30
● Una fotografia de la família de 20x30.
● Un coixí personalitzat amb el nom o un dibuix.
● 2 capses de mocadors de paper.
CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM

Pingüins (1 - 2 anys)
● Bolquers
● Un necesser amb:
1 anti-irritant
1 esponja
1 pot petit de sabó líquid
1 pinta o raspall
● 1 paquet tovalloletes humides
● 2 xumets (marcats amb una veta) dins d’una bosseta (qui els
necessiti)
● 1 bates amb goma als punys, veta per penjar i el nom ben
visible
● Unes sabatilles per deixar a l’Escola
● 1 pitet per àpat: esmorzar, dinar i berenar (qui faci els àpats
a l’Escola)
● 2 mudes senceres de recanvi, inclosos bodi i mitjons (roba
del temps) dins d’una bossa de roba per penjar
● 1 bossa gran per a la roba bruta (pel cap de setmana)
● 1 tovallola de tocador (30x50 aproximadament) amb una
veta cosida al mig del costat llarg.
● 1 tovallola de lavabo (50x90 aproximadament)
● 1 llençol mida bressol (60x120) ajustable (amb el nom gran i
en un lloc ben visible)
● 1 protector de llit mida bressol (60x120)
● Una foto de carnet
● Ampliació d'una fotografia de carnet de mida 10x15
● Fotografia de família de 20x30
● Fotografia divertida de l’estiu de 20x30
● Un coixí amb el nom o un dibuix.
● 2 capses de mocadors de paper.
● 1 paquet de bosses de plàstic mida 20x30 aprox.

CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM

Formiguetes (2 - 3 anys):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bolquers i crema anti-irritant (qui en necessiti)
1 pot de tovalloletes humides
1 pinta o raspall
1 xumet dins d’una capseta o bossa (qui el necessiti)
1 tovallola tocador (30x50) aproximadament) amb una veta
cosida al mig del costat llarg
1 tovallola lavabo (50x90 aproximadament)
1 o 2 mudes senceres de recanvi, segons les necessitats del
moment, dins una bossa de roba per penjar
2 pitets diaris: esmorzar i dinar (qui faci els àpats a l'Escola)
1 tovalló de roba petit (un per esmorzar).
Una bossa gran de roba per a la roba bruta (pel cap de
setmana).
1 bata, preferentment cordades al davant amb botons
grossos i el nom ben visible .
2 capses de mocadors de paper.
Ampliació d'una fotografia de carnet mida 10x15
Una fotografia de la família de 20x30.
Un coixí personalitzat amb el nom o un dibuix.
1 llençol segons dibuix,, amb el nom ben gran i en un lloc
ben visible (qui faci migdiada)
Llençol o manta per tapar-se a l’hora de la migdiada.

Cal que tot estigui marcat amb el nom

ALIMENTACIÓ
Al matí els infants podran esmorzar a l’Escola. L’esmorzar i el
berenar es durà en una bossa per penjar.
Els que mengin farinetes, podran deixar a l’Escola tots els
ingredients anotant a l’embolcall el nom de l’infant i la dosi a
prendre.
Pels que mengin fruita (tan triturada com sencera), aquesta es
farà abans de menjar per tal de mantenir-ne totes les propietats.
A l’Escola oferim servei de menjador per a tots els que en tinguin
necessitat.
La preparació del dinar anirà a càrrec de “ Cuinats Torres” i el
serviran les mateixes educadores.
Els menús estan elaborats per una nutricionista i adequats a les
edats dels infants (menú triturat i sòlid). Els pares heu de triar el
menú més adequat pel vostre fill.
Tot i l'oferta de menú escolar els infants podran portar el dinar
preparat de casa. Quan el vostre fill comenci a menjar sòlid
haureu de seguir el que marca el menú escolar.
Sempre es portarà el menjar fred, en una/es carmanyola/es que
puguin escalfar-se al microones. Les famílies es faran
responsables dels aliments cuinats i l'Escola, d'escalfar-los i de
servir-los.
Cal avisar si algun nen o nena presenta intolerància a algun
aliment o si li cal menjar el menú astringent.
L'Escola disposa d'una nevera. Els aliments que hi dipositeu,
hauran d'estar marcats amb el nom i es col·locaran a la postada
de la classe corresponent.

HIGIENE I SALUT

La salut a l’Escola bressol és una de les coses importants que
condicionen el fet educatiu més immediat: si l’infant es troba bé
estarà millor a l’Escola, les seves capacitats d’aprendre estaran
més potenciades, les relacions que estableix amb els altres
companys i companyes seran més equitatives i la manipulació
dels materials es farà des d’una posició de més seguretat.
Les petites malalties i afeccions, moltes d’elles lligades a ritmes
estacionals, representen sovint una font de preocupació per les
famílies i, per tant, també a l’Escola.
Des de l’Escola per tal de reduir el risc d’aquestes infeccions, es
prenen tot un seguit de mesures sanitàries, de seguretat,
d’higiene, seguint les orientacions del Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.
Els pares heu de tenir en compte que:
▪
Quan el metge diagnostiqui alguna malaltia contagiosa, ho
heu de comunicar a l’Escola per si s’han de prendre
mesures de prevenció.
▪
Us demanem que respecteu les indicacions del vostre
metge pel que fa al temps que l’infant haurà de quedar-se a
casa. Penseu que per a la bona recuperació i salut de
l’infant, s’ha de respectar el temps d’incubació i
convalescència de les malalties. En el cas de malalties
infeccioses l’infant podrà tornar a l’Escola quan el metge ho
autoritzi.
▪
Quan un infant tingui febre (37.5ºC) o símptomes de
malaltia des de l’Escola avisarem a la seva família i tot
seguit l’haureu de venir a buscar.
▪
Cal preveure alguna solució per quan el nen o la nena es
posi malalt i s’hagi de quedar a casa.
▪
Si alguna vegada fos necessari que l’infant hagués de ser
medicat a l’Escola, la família haureu de lliurar-nos la recepta
del pediatre detallant, en la llibreta d’observacions diàries, el
producte, la dosi i l’horari. S’haurà d’omplir un paper
demanant l’administració del medicament, sota la vostra
responsabilitat, indicant també el nom del producte que l’ha
recomanat. En cap cas s’administraran antitèrmics als
infants.
Equip d'Atenció Primària Igualada
Servei de Pediatria
Institut Català de la Salut

Criteris mèdics de no assistència a la Llar d’Infants

Les malalties lleus són molt freqüents en els nens: refredats, tos,
problemes digestius, erupcions de la pell, èczemes. No sempre
requereixen l’exclusió de la llar.
Els pares dels nens, i els adults que els atenem, hem de ser
conscients del risc de transmetre 
malalties infeccioses d’un nen
a l’altre.
No portarem el nen a la Llar d’Infants si presenta
:
▪ Febre, somnolència, irritabilitat, plor persistent, dificultat
respiratòria, malestar general
, o d’altres senyals que ens
indiquin malaltia greu ( hem de tenir sentit comú). Si el nen
té febre no es correcte dur-lo a la llar amb la prèvia
administració de l’antitèrmic. Hem d’esperar 
24 hores
afebril (sense subministrar antitèrmic)per dur-lo novament.
Els primers dies d’una 
bronquiolitis no el durem a la llar
perquè té dificultat respiratòria
, molta 
tos
, i no es troba
bé. Requereix atenció medicada.
▪ Diarrea, definida com augment en el nombre de
deposicions (diferent de l’hàbit normal del nen), augment en
la quantitat d’aigua de les deposicions, amb disminució de
la seva consistència, i possibilitat de contenir moc i sang.
Mentre el nen faci les deposicions 
líquides no el portarem a
la llar, pel perill de contagi i perquè el nen no es troba bé.
▪ Vòmits, en dos o més ocasions en les 24 hores prèvies.
▪ Aftes bucals, associades a una salivació no controlada.
▪ Exantemaa la pell amb febre.
▪ Conjuntivitis purulenta: ull vermell amb lleganya (exudat
blanc-groc). Després de 24-48 hores d’haver iniciat el
tractament de la conjuntivitis, pot reincorporar-se a la llar
seguint una estricta higiene.
▪ Impetigen: és un èczema contagiós fins passades 24 hores
de tractament.
▪ Faringitis estreptocòccica
, fins passades 24 hores de
tractament i mantenir-se afebril durant 24 hores.
▪ Polls, fins al matí següent després de la primera dosi de
tractament.
▪ Sarna, fins a completar el tractament.
▪ Varicel·la, fins al 6è - 10è dia (les lesions han de ser
crostes).

▪
▪
▪
▪

Tos ferina: catarro, fins passats 14 dies.
Galteres: parotiditis, fins 9-10 dies.
Hepatitis, segons l’evolució.
Altres malalties que el metge aconselli el repòs a casa.

RELACIONS FAMÍLIES-ESCOLA

L’educació dels infants és una competència compartida entre
pares, mares i mestres. La família i l’Escola han de col·laborar de
manera activa en la formació dels infants. És important que les
persones que més es relacionen amb l’infant actuïn d’acord, per
tal que gaudeixi de la seguretat i estabilitat afectiva necessària per
a una adequada formació.
Per aquesta raó, l’Escola ofereix diferents canals de comunicació.
Abans de començar el curs es realitzaran 2 trobades. Una a
principis de juliol amb totes les famílies de la Llar d’infants amb
l’objectiu de donar informació sobre el funcionament general de
la Llar.
L’altra serà una entrevista personal mestra-famílies que es
realitzarà uns dies abans que l’infant entri a l’Escola.
Al llarg del curs es convocaran diverses trobades: una reunió
d’aula per comentar les activitats de classe i valorar l’evolució
dels infants i una entrevista personal durant el 2n trimestre. A la
classe de Formiguetes, se’n farà una a final de curs com a
tancament de cicle.
L’Escola considera molt important la comunicació diària de la
mestra amb la família. Aquesta es realitzarà mitjançant els
contactes a les entrades i sortides dels infants i també a través de
la llibreta d’informació diària i de les informacions d’aula.
En el cas dels infants de les classes de Formiguetes i Pingüins, a
partir del mes d’octubre les informacions sobre les activitats
realitzades es podran llegir en el diari de classe (un blog). En la
llibreta de comunicació diària s’hi trobaran les informacions
referents al menjar, al dormir i d’altres informacions puntuals i/o
personals.
Altres formes de relació seran els informes escrits de final de
curs, els fulls informatius, la cartellera, les festes, el correu
electrònic,...

