
INFORMACIÓ  CURS  ESCOLAR  2020  -  2021

LLAR D'INFANTS
MUNICIPAL 
PALAFOLLETS
Un espai per descobrir, un lloc pensat pels més
petits de la casa!

CRE IX  AMB  NOSALTRES !



Si de debò vols ajudar-me: no caminis per mi, deixa'm
caminar pel meu camí; no parlis per mi, deixa'm parlar i

escolta'm; no ploris per mi, deixa'm plorar i acompanya'm;
no decideixis per mi, deixa'm decidir i respecta les meves

decisions; no et llencis a l'aigua per mi, deixa'm que
aprengui a nedar;no m'imposis la teva experiència, deixa'm

que la faci meva; no l'encertis per mi, deixa'm que
n'aprenguiequivocant-me; PERQUÈ JO CREIXO MÉS

AMB ELS MEUS ERRORS  QUE AMB ELS MEUS
ENCERTS.

 
 

RENÉ JUAN TROSSERO 



CURS ESCOLAR 2020-21

Relacionar-se de forma afectiva i comunicar-se amb els companys/es i educadores.
Socialitzar, com a mitjà per assimilar la seva cultura, festes i normes de conducta.
Explorar, experimentar i treballar amb materials i espais adequats.
Adquisició d’hàbits. Els infants aniran, a poc a poc, adquirint uns hàbits d’alimentació,
d’higiene i d’ordre que faran que arribin a aconseguir la seva pròpia autonomia i
tinguin confiança i seguretat en ells mateixos – fonamental per al seu
desenvolupament i per a la integració en l’entorn que els envolta –.

Benvinguts/es a la llar d’infants municipal Palafollets i al nou curs escolar.
 
La llar d’infants és un centre educatiu destinat a nens i nenes de 4 mesos a tres anys on
viuran, de forma col·lectiva, la primera etapa de tot un procés educatiu que continuarà
posteriorment a l’escola.
 
Aquesta primera etapa és fonamental en la seva vida, ja que el seu desenvolupament
posterior es basa en experiències que adquireixen en aquests primers anys. La llar
d’infants està condicionada per respondre a les necessitats dels infants amb espais
adequats, joguines i material necessari.
 
A més de satisfer les necessitats fisiològiques més elementals (higiene, alimentació...), la
llar i les educadores afavorim que el nen/a pugui desenvolupar les seves capacitats de:
 

 
A la llar d’infants la responsabilitat ha de ser compartida pels pares i mares i pels
educadors/es. Per això, i pel bon funcionament del centre, cal una bona entesa entre tots
nosaltres.



CALENDARI ESCOLAR 2020-21

INICI DEL CURS: 14 de setembre.
 
Vacances de Nadal: Del 23 al 7 de Desembre ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: Del 29 de Març al 5 d’Abril
ambdós inclosos.
 

*Juliol i Agost horari intensiu de 7:45h a 15:15h

Dilluns 21 d'Octubre
Dimarts 8 de Desembre
Dijous 24 de Juny

Dies festius en el calendari laboral:

Setmanes del cuiner (2 setmanes): Per determinar
Setmana de la música: Novembre
Setmana del conte per Sant Jordi: Abril
Setmanes dels oficis: Maig
Dia dels avis: per determinar
Carnaval: per determinar

Dies a tenir en compte:
 

 
Tots els alumnes de la llar per la festivitats de Carnaval: realitzarem al matí una rua en la
qual demanem que tots els assistents vinguin disfressats.



CALENDARI ESCOLAR 2020-21
EXCURSIONS

Centre lúdic TASTAOLLETES 

Granja escola CAN MASÓ de Sils

Marineland Catalunya

CASERNA DE LA POLICIA LOCAL
ESCOLA DE MÚSICA I DANSA (MiD)
OBRADOR DE PA - PANACEA
SERVEI LOCAL DE RESPIR PER A LA GENT GRAN
BIBLIOTECA ENRIC MIRALLES
ALTRES

En aquest apartat relacionem les excursions que des de la Llar es tenen plantejades,
però d’acord a la situació viscuda en els centres a raó de l’estat d’alarma per la crisis
sanitària del Covid-19, s’ha optat per un calendari obert que s’adapti a les possibles
noves metodologies. La finalitat, en tot moment, és adaptar a la realitat del centre, amb 
 la màxima normalitat, i vetllar per un entorn segur i agradable per l’aprenentatge.
 
EXCURSIONS AULA D'UN ANY
 

Data a determinar
 
EXCURSIONS AULES DE DOS ANYS
 

Data a determinar
 

Data a determinar
 
Sortides a concretar durant el curs escolar:
 

 
A les aules de dos anys, els pares i mares que ens acompanyeu a les sortides pel poble
tindreu prioritat per venir a les excursions que fem amb autobús.
 
També hem de tenir en comte que els nens que es posin nerviosos quan els pares els
acompanyin a les sortides serà recomanable que no vinguin com acompanyants per
evitar disgustar al nen.
 
Per a totes les excursions els alumnes hauran de portar la samarreta de la llar
d'Infants Municipal Palafollets. 



HORARI DE LA LLAR
Normativa d'entrades i sortides de la llar d'Infants

Municipal Palafollets

Des del centre demanem respectar els torns d’entrada i sortida tal com recull la
normativa de la llar amb l’objectiu de garantir el bon funcionament del servei:
 
Aquest horari pot estar subjecte a adaptacions o canvis d’acord amb les recomanacions
sanitàries que s’estableixin després de l’estat d’alarma viscut per la crisi sanitària
provocada pel Covid-19. La finalitat del centre és adaptar en tot moment el servei a les
recomanacions sanitàries i vetllar per un entorn segur alhora que agradable per
l’aprenentatge en l’edat de 0 a 3 anys.
 
Horari lectiu de la llar:  De 7:45h a 17h 
Acollida de matí: De 7:45h a 8:35h
A les 8:35 es tancarà la porta de l’acollida del matí. Us haureu d’esperar fins que es torni
a obrir 8:45h 
 
Entrada a les aules: De 8:45h a 9:15h
Activitats a les aules (la porta romandrà tancada): De 9:15 h a 11:40h
Sortida al matí: De 11:40h a 13:15h
Dormitori (la porta romandrà tancada): De 13:15h a 14:45h
Entrada a la tarda i sortida: De 14:45h a 15:30h 
Activitats a les aules (la porta romandrà tancada): De 16:40h a 17.00h
Sortida a la tarda: A les 17h
 
No deixarem marxar el vostre fill/a amb ningú que no estigui autoritzat, si no ens
aviseu abans.
 
PORTES: Les portes han d’estar tancades (les de fusta de la sala també). Aquestes
només les poden obrir i tancar els adults. Els nens/es no ho poden fer perquè
s’acostumen a fer-ho i poden arribar a sortir al carrer.
 
AVÍS: En els casos que la família es demori i l'educadora responsable no pugui contactar
mitjançant les dades facilitades i després de respectar un temps prudencial, s'activarà el
Protocol de recollida de nens/es en cas de retard de recollida familiar. Us informem que
en aquest casos de caràcter puntual, la policia exercirà la seva tasca de suport a les
educadores i de cura del menor. Per tant, US DEMANEM RESPONSABILITAT I
PUNTUALITAT I, EN CAS D'URGÈNCIA, INFORMAR SEMPRE AL CENTRE AMB EL
TEMPS SUFICIENT DE GESTIÓ.  



QUOTES

MATRÍCULA: 71,50€ 

MATERIAL: 71,50€ + 12,10€ (samarreta) + 33€ (excursions)

PREU ACOLLIDES:

SERVEI DE MENJADOR

La quota anual de la llar ascendeix a 1.533,84€ que, a partir d'aquest curs escolar, es
repartiran en 10 quotes de Setembre a Juny. 
 
La quota és de 153,38€. Al Juliol i a l'Agost no s'haurà de realitzar cap pagament donada
la nova distribució i només caldrà informar a les educadores si el nen/a assistirà a la llar
durant els mesos de Juliol i Agost.
 
A continuació detallem les tarifes de Llar d'Infants Municipal Palafollets:
 

En cas que s'afectui una baixa de matriculació, sinó es per una causa degudament
justificada o per força major amb la documentació que ho acrediti, no es retornaran els
diners de la matrícula. 
 

Queden exempts de pagar la taxa d'excursions, les clases de nadons ja que no
realitzaran l'activitat. 
 

 
- 1 hora - 33€ 
- 2 hores - 79,20€ 
- 3 hores - 118,80€ 
- 4 hores - 165€
- Hores esporàdiques (fins a 3h al mes) - 8,69€
 

 
- 6,38€ dia fix
- 6,82€ dia esporàdic (es considera esporàdic fins a 5 dies al mes)
- 3,30€ dia per nadons (tot i que no fan servir el servei de càtering) 
 
El preu del menjador inclou la permanència d'acollida de 12h a 13h dels dies que s'usi el
servei de menjador.
 
La baixa d'un alumne/a s'haurà de comunicar per part de la família mitjançant instància
genèrica a l'Ajuntament amb un mes d'antel·lació. En cas contrari, o si no es respecten
els terminis, la quota es girarà amb normalitat. 
 
TOTA LA INFORMACIÓ AL DETALL DE L'ORDENANÇA FISCAL es pot consultar a
l'enllaç: https://www.palafolls.cat/pl46/ajuntament-seu-electronica/informacio-
oficial/id1213/ord30-preu-public-prestacio-servei-escola-bressol.htm 



SERVEI DE MENJADOR

Bossa gran per guardar els llençols.
5 pitets els dilluns, un per cada dia de la setmana.
Bossa de roba petita per endur-vos cada dia el pitet brut.
Deixar sempre una muda de recanvi (mitjons, calçotets, body, pantalons...) al
penjador del menjador.
Marcar els llençols, els pitets i roba de recanvi amb el nom ben visible i amb lletres
grans.
Llençols o sac de mida llitet (1’30cm x 60cm).
Xumets amb la caixeta i ninots marcats amb el nom per deixar a la llar tota la
setmana.
Portar 5 bolquers per dormir els dilluns·      
Un paquet de tovalloletes.
Els nens i nenes que marxen a casa després de dormir, heu de venir-los a buscar a
partir de les 15 h.
L’horari de sortida és de 14:45 a 15:30.

El servei de menjador de la llar d’infants és un servei de càtering extern que segueix la
normativa establerta per aquest tipus de serveis.
 
Els nadons utilitzaran el servei de càtering un cop comencin a menjar la verdura i ens
adaptarem a les necessitats dels infants. No se’ls donarà cap aliment que no hagin
provat a casa amb antelació.
 
Heu de confirmar si el vostre/a fill/a es queda a dinar o no abans de les 9:15 del matí. Si
no aviseu el menú es cobrarà igualment.
 
Què cal portar pel menjador?
Pel bon funcionament del menjador cal portar:
 



ALIMENTACIÓ

FAMÍLIES

Esmorzaran a la llar només els nens i nenes que entrin entre les 7:45 a 8:30h.
Els que entrin a les 8:45h han de venir esmorzats de casa. A mig matí mengem un petit
aperitiu que poden ser un parell de galetes saludables, palitos o bé fruita.
 
Els nens/es no poden entrar o sortir de la llar menjant. Hem de respectar els altres
infants que els veuen i que en aquell moment no tenen cap aliment. També hem de tenir
cura d’aquells nens/es que són al·lèrgics o intolerants a alguns aliments.
 
Biberons: A partir de l’aula d’un any i 1 any d’edat els infants no podran dur biberons a
la llar. Hauran de portar un adaptador pel got.

Jornades de portes obertes i jornades de sensibilització abans del període de
preinscripció.
Una primera reunió a l'aula abans de començar el curs amb tots els pares en què
expliquem: què és la llar d'infants, el nostre funcionament, la normativa del centre, els
continguts del curs, la metodologia, les activitats que es faran...
Entrevistes personals amb els pares i mares, una a l'inici de curs i les altres sempre
que es vegi convenient tant pels pares com per les educadores. 
Un informe a final de curs avaluant les àrees d'aprenentatge treballades durant el
curs. 

Es vol promoure i afavorir una comunicació fluÏda, oberta i recíproca entre el centre i
les famílies a través de missatges directes, missatges interns, circulars digitals, e-
mails i avisos. 
L'equip docent pot centrar esforços en proporcionar una atenció pedagògica més
personalitzada a cada un dels infants al seu càrrec. 

Com que l'educació dels nens i nenes és compartida entre pares, mares i educadores,
cal que hi hagi un treball comú i una continuïtat a casa i a la llar d'infants. Per això, és
important la comunicació i un intercanvi d'informació constant d'ambdues parts.
 
Tot això ho farem mitjançant:
 

 
La llar utilizará el sistema de comunicació basat en el programa de gestió KINDERTIC
amb el que:
 

 
Les famílies podreu fer un seguiment constant del desenvolupament dels vostres fills/es i
participar-hi. 



ADAPTACIÓ

Els nens/es nous entraran en torns de tres infants per cada torn i un familiar per
acompanyar a l’infant durant aquest procés. El primer dia sí que es permet que
l’acompanyin els dos progenitors. Els torns seran a les 9h i a les 10:30h, una hora per
torn. No tots els nens/es comencen a la llar el mateix dia.
Es realitzarà una entrevista individual per conèixer les característiques del nen o
nena, la família, etc. 
Fent els espais acollidors i adaptant-los a les seves necessitats (mobiliari, joguines).
Necessiten el seu temps per conèixer a les educadores i mostrar confiança.
El nen té un referent que és la seva educadora, però tindran contacte amb totes. 
Horari flexible: La família i les educadores pacten l’horari que farà el nen/a durant
aquest període d’adaptació. 
Hi ha una coordinació constant família/escola per regular els temps.
Atenció individualitzada.

El desconeixement per part de les educadores de la família i de l’infant.
El desconeixement per part dels nens i nenes de l’espai de la llar.
El desconeixement per part dels nens i nenes de les persones (educadores,
companys/es).
El desconeixement per part dels nens i nenes del ritme i funcionament de la classe.
La diferència en la concepció del temps.

L’Adaptació serà del 14 al 27 de Setembre. Els pares hi podreu estar l’estona que
vulgueu i si hi algú que necessita més temps, podrà estar-s’hi sense problema. 
 
Tindreu 15 dies per fer l’adaptació però recomanem que gradualment feu la vostra
estada a la llar més curta per afavorir l’adaptació del vostre fill/a. Per els nadons, veure
adults els produeix enyorança i per facilitar l’adaptació de tots els infants, recomanem als
pares que si veieu que els vostres fills/es estan bé marxeu de la llar. 
 

 
TENIR EN COMPTE:
 

JOGUINES
Els infants no poden entrar amb joguines a la llar d'infants. 



VESTIMENTA

SALUT

No poden portar cinturons, ni granotes (pixis), ni joies o complements. 
Les sabates han de dur velcro i han de ser fàcils de posar.  
Procureu que la roba es pugi treure i posar amb facilitat perquè sigui senzill el canvi
de roba en els petits i permeti els grans que es vesteixin sols. Hem de pensar que els
hi he de facilitar l’autonomia.
Durant l'hivern us aconsellem que no els abrigueu excessivament. A les classes hi ha
la temperatura adient i quan sortim al pati els abriguem.

 
 

 
 

CONJUNTIVITIS: fins a 24h després que el nen/a hagi iniciat el tractament o segons
prescripció mèdica.
DIARREA: fins que no hi hagi diarrea.
VÒMITS: fins que aguanti un àpat sense vomitar-lo. 
LLAGUES A LA BOCA: fins que les lesions no s'hagin assecat i hagint fet crosta.
VARICEL·LA: Fins que hi hagi crostes.
ENFERMETAT DE LA BUFETADA: quan es manifesta ja no s'encomana. 
HERPES: si està en un lloc que es pot tapar, els infants poden anar a la llar. En cas
contrari, no podràn assistir a la llar fins que  hi hagi crostes.
PEDICULOSI (POLLS): fins que no hi hagi llémenes. 

De cara al curs 2020-2021 i posteriors, la llar municipal, com a servei públic local
educatiu garantirà el compliment del recomanacions sanitàries i adaptarà els seus
protocols d’entrada i recollida d’alumnes tant a nivell de flexibilitzar els horaris com a
l'hora d’habilitar diferents accessos.
 
Com a mesura preventiva, quant un infant tingui febre o manifesti els primers símptomes
de malaltia, no assistirà a l'escola ja que exposa als altres al perill de contagi. L'infant,
haurà de passar 24h sense febre o sense pendre cap antitèrmic per tal de tornar a
l'escola.
 
Si un nen/a contrau alguna de les següents malalties, els períodes de baixa seran:
 

 
En cas de dubte, es pot demanar a les famílies un paper del pediatra en el que s'autoritzi
l'assistència de l'infant a la llar.

Cal que portin roba còmode i heu de marcar amb el nom – en un lloc visible – les
jaquetes, anoracs i jerseis. És molt important que la roba no li vagi estreta per facilitar-ne
el moviment.



MEDICACIÓ

Quan s'hagi de donar alguna medicació (tipus tractament) a l'infant caldrà que aquesta
vingui acompanyada d'un informe mèdic on consti la medicació que ha de prendre i la
dosi. A més la família haurà de signar un document de la llar on consta el nom del
medicament, la dosi i l'hora a la que se li ha de donar amb la signatura del pare o la
mare. 
 
SI ES POSEN MALALTS DURANT L'HORARI ESCOLAR:
 
Es trucarà a les famílies perquè els vinguin a buscar a la llar. En el cas que la família de
l'infant malalt trigués molt en arribar a la llar i necessités assitència mèdica, la família ha
d'autoritzar les educadores per portar-lo al Centre d'Atenció Primària (CAP). 

AFA

Donar suport i assistència a famílies, tutors, professors i alumnes del centre.
Promoure la participació de famílies en la gestió del centre.
Assistir a les famílies
Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit social, cultural, etc. 
Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar
en l'elaboració de directius per a la programació d'activitats complementàries.
Promoure les activitats de formació de pares i mares. 

Les associacions de famílies es regulen per la Llei Ogànica 8/1995 de 3 de Juliol.
Aquestes associacions tenen els següents objectius:
 

 
L'AFA de la Llar d'Infants Municipal Palafollets us donem la benvinguda i us animem a
participar a totes les famílies a formar part de l'associació. 
 
Perquè el vostre fill/a sigui soci de l'AFA, cal fer una aportació de 20€ al curs al següent
compte bancari: ES98 0182 6758 8702 0151 8979. 
 
L'AFA col·labora activament amb l'espai docent i les famílies i organitza activitats durant
el curs escolar. Especialment, destaquem la celebració de la Festa de Fi de curs on us
demanem la màxima implicació. 
 
 



AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS
Per a poder administrar medicació als alumnes, cal que el pare, mare o tutor legal porti
una recepta o informe del metge on consti el nom de l'alumne/a, la pauta i el nom del
medicament que s'haurà de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha de protar
un escrit on es demani i s'autoritzi al personal de la Llar d'Infants Municipal Palafollets
per administrar la medicació prescrita – sempre que sigui imprescindible la seva
administració en horari lectiu. 
 
 

AUTORITZACIÓ

AUTORITZACIÓ

Jo.....................................................................amb DNI.....................com a
pare/mare/tutor de l'alumne......................................................autoritzo a la
Llar d'Infants Municipal Palafollets que administri el medicament
..................................amb les dosis següents .........................................
...............................i en l'horari.................................................................

Jo.....................................................................amb DNI.....................com a
pare/mare/tutor de l'alumne......................................................autoritzo a la
Llar d'Infants Municipal Palafollets que administri el medicament
..................................amb les dosis següents .........................................
...............................i en l'horari.................................................................

Signatura del pare/mare/tutor

Signatura del pare/mare/tutor

Data

Data


