NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

La Llar d’Infants Rosaura Terrades és una Llar depenent del Departament d'Educació. Les Llars del Departament són centres educatius que
acompanyem a les famílies en la tasca conjunta de desenvolupar, harmònicament, la personalitat dels infants en un ambient de seguretat i
autonomia.
Per tal d’aconseguir una educació de qualitat, és primordial que la família i l’escola treballem des de la confiança i la col·laboració. Per poder
fer realitat aquesta fita, tots junts hem d’establir uns compromisos que queden recollits a la Carta de Compromís.
Per a un bon funcionament de la nostra Llar, s’han elaborat les Normes de Funcionament i Organització (NOFC) conegudes i assumides per
tots els membres de la comunitat educativa; per això, en el moment de la matrícula, tant la Carta de Compromís com la confirmació de les
NOFC juntament amb les diferents autoritzacions han d’estar degudament complimentades i signades.
Al llarg d’aquestes NOFC us anirem detallant el perquè de totes aquestes autoritzacions: fotografies i vídeos, sortides, en cas d’accident o
malaltia greu, CDIAP, administració d’antitèrmics i de recollida dels infants.
Durant els anys en què els infants estiguin matriculats a la Llar, tan sols es renovarà l’autorització dels antitèrmics i dels protocols
d’actuació. Les famílies haureu de comunicar a la Llar qualsevol canvi que es faci en les altres autoritzacions i signar-ne una de nova.

COM PODEU COL·LABORAR EN L’EDUCACIÓ DELS VOSTRES INFANTS
La col·laboració entre vosaltres i l’equip de la Llar és una condició indispensable per a què grans i petits ens sentim ben acollits en aquesta
nova experiència.
Al mes de setembre farem una entrevista inicial per conèixer-nos millor i al llarg del curs convocarem les reunions d’aula on us informarem de
tot allò que fa referència als processos d’ensenyament - aprenentatge.
Sempre que ho creiem necessari, podrem concretar entrevistes individualitzades.
És molt important que estigueu atents als taulells que tenim situats a l´escola i a les aules, i que llegiu les notes informatives que us lliurem.
També al llarg del curs organitzarem activitats on podreu col·laborar.
De la mateixa manera, podeu pertànyer al Consell Escolar o a l’ AMPA i participar amb les activitats i suggeriments que aquesta us proposi.
També podeu fer arribar propostes de millora als vostres representats al Consell Escolar.
La Llar està oberta a qualsevol proposta de millora que podeu aportar dins dels recursos i els marcs legals en els quals estem treballant.

EQUIP DE LA LLAR
Per tal d’acompanyar-vos en el creixement i desenvolupament dels vostres infants, la nostra Llar té un equip format per: 12 educadores, 1
cuinera, 4 feineres, 1 auxiliar de manteniment i 1 directora.
Treballem, en xarxa amb els serveis educatius de la zona, per tal de garantir el màxim assessorament en el creixement dels infants: EAP, CDIAP,
Serveis Comunitaris dels Ajuntaments i amb els altres Centres Educatius de la zona.
La Llar compta, mensualment, amb l’assessorament del CDIAP per poder realitzar una observació dels infants dins la Llar, prèviament les famílies ens n’heu d’haver autoritzat.
Si hi ha famílies interessades per utilitzar aquest servei, la Llar també us pot lliurar la documentació del CDIAP per a què directament realitzeu
la demanda.

QUAN ESTÀ OBERTA LA LLAR D'INFANTS
La Llar té calendari escolar i està oberta de setembre a juny, amb els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa. El mes de setembre
lliurarem el calendari escolar.

HORARIS DE LA LLAR D'INFANTS
Sentir-se acollit és una de les coses que més agraïm tots els éssers humans; per aquest motiu, la Llar facilita en el dia a dia unes entrades i
sortides tranquil·les i acollidores.
Disposeu de mitja hora per a què pugueu entrar i sortir de la Llar, de forma relaxada, i així poder acompanyar als vostres Infants en els diferents espais i acomiadar-vos-en tranquil·lament.
Una entrada fins a les aules també és una bona forma de conèixer i viure aquest primer moment del dia a dia a la Llar.
Horari d'entrada: De 9.00 a 9.30 hores del matí.
A partir de les 9.30 els pares o acompanyants heu d’ haver sortit del recinte de la Llar.
Per entrar més tard, caldrà avisar prèviament.
Horari de sortida: de 16.00 a 16.10 o 16.15 a 16.50 de la tarda.
Horari partit:
Sortida: 11.45 a les 12.00 Si l’infant no dina a la Llar d'infants, pot tornar-hi de les 15.00 a les 15.15 hores.
Si l’infant marxa després de dinar, ho farà de les 12.45 a les 13.00 hores.
Excepcionalment i per motius justificats es podran modificar aquests horaris.
Per un bon funcionament i organització de la Llar, cal que tots respectem aquests horaris.
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L’ACOLLIDA A LA NOSTRA LLAR D'INFANTS
L'objectiu de l’acollida a la nostra Llar és que el pas de la família a l’escola sigui el més tranquil per a infants i adults.
Aquesta varia en funció de l'edat i les circumstàncies individuals dels infants.
Quan arribem a la Llar ens hem d'adaptar a nous adults, a d’altres infants, al nou espai, a l'horari de l'escola, a l'alimentació, a la migdiada, és
a dir, al funcionament general de l'escola.
L’acollida a la Llar és també un bon moment per treballar les emocions dels adults per això també es preparen activitats que ens ajuden a
gestionar les angoixes que provoca la separació dels nostres infants .
Durant aquesta etapa, els infants poden manifestar diferents símptomes com poden ser: plors, diarrees, vòmits, pèrdua de gana, etc. De produir-se qualsevol d'aquestes circumstàncies és necessari que ho comenteu a l’educadora de referència.
No es recomanable aprofitar aquest moment per fer cap canvi com ho pot ser en la seva alimentació, treure el xumet, el bolquer, canviar de
llit o de dormitori..., ja que en aquest període ja té prou situacions noves per adaptar-se. Tots aquests aspectes els treballarem més àmpliament a la primera reunió de famílies.

QUI HA D'ACOMPANYAR I RECOLLIR ELS INFANTS A LA LLAR.
Quan porteu els infants a la Llar, els heu d'acompanyar fins a la seva classe. A l'hora de la sortida no està permès que marxin amb cap persona
desconeguda, ni menor de 18 anys. Per tant, si no els podeu venir a recollir, haureu d'avisar, amb antelació, per dir qui passarà a recollir-los i
tenir les autoritzacions escrites degudament complimentades i signades.
L’educadora, o educadores, demanarà i comprovarà, a la persona autoritzada per recollir l’infant, el DNI. Un cop recollit l’infant, la responsabilitat sobre la seguretat de l’infant serà de la persona que l’ha recollit.
Si per alguna circumstància especial, algun familiar no el pot recollir, és necessari expressar-ho de forma explícita i mitjançant els documents
oportuns.
Quan un dia, o més, no puguin assistir a la Llar d'Infants haureu de comunicar-ho. S’acceptaran faltes d'assistència temporals per malalties
justificades, sempre que es pagui la quota mensual corresponent.

HÀBITS DE VIDA SALUDABLE
Els adults que participem en la criança dels infants hem de vetllar per crear i fomentar uns hàbits de vida saludable referents a
l’alimentació, la higiene i la salut, tal com queda recollit a la Carta de compromís.

HÀBITS DE SALUT
Tots junts hem de vetllar pel benestar dels infants; per això quan es posin malalts a la Llar d'Infants, us trucarem per tal que els vingueu a
recollir.
És molt important que tinguem el màxim de números de telèfons amb els que us puguem localitzar i tots actualitzats (avis, oncles, amics, veïns
i, sobretot, de les feines del pare i de la mare), si és possible indiqueu a les educadores l’ordre de trucada.
Quan un infant estigui malalt o tingui febre ha de quedar-se a casa, per poder curar-se bé, així com estar 24 hores sense febre abans de
tornar a l’escola.
A l'escola no donarem cap mena de medicament. Només si superen els 38ºC, administrarem els antitèrmics que tinguin autoritzats per
escrit.
Cal que les autoritzacions dels antitèrmics i de les vacunes sempre estiguin actualitzades.
Per tal de disminuir raonablement el risc de contagi dins la Llar d'Infants, els metges diuen que s'observin aquestes normes d'actuació:
- No venir a la Llar d’Infants amb :
✓ Febre. Temperatura superior a 37'5º C.
✓ Diarrea líquida o amb sang.
✓ Infeccions o nafres disseminades a la boca (Estomatitis). Podrà tornar quan desapareguin les nafres.
✓ Erupcions i altres alteracions de la pell. (Excepte si no són contagioses).
✓ Conjuntivitis purulenta. Lleganyes amb pus groc i ulls vermells.
✓ Mal blanc (muguet). Fins que hagin desaparegut els símptomes de la infecció.
✓ Cucs, no hi pot venir un dia (el del tractament).
✓ Amb cucs (parasitosi intestinals) no hi podrà assistir fins al quart dia de tractament.
✓ En cas de patir una malaltia infecto-contagiosa.
✓ Virus boca-mà-peus
✓ Fongs.
✓ Varicel·la, i d’altres malalties.
✓ Polls i llémenes. Fins que no es faci el tractament i assegurar-nos que el cap està completament net
En el cas que l’infant tingui un episodi de diarrees, la Llar sempre que es consideri necessari trucarà a les famílies per tal de informar o
demanar que vinguin a buscar el seu fill o filla
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Tots els infants que pateixen una malaltia que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, a la seva incorporació
a la Llar hauran de tenir lliurat el protocol d’actuació, que haurà d’estar sempre actualitzat.

SORTIDES DE LA LLAR QUAN UN INFANT ES FA MAL
Si un infant es fa mal a la Llar, avisarem al 112 per a què l’atenguin, i al mateix temps us trucarem per a avisar-vos i per a què el vingueu a
recollir. Per això, és molt important que els vostres telèfons estiguin sempre disponibles i actualitzats.
En cas de no localitzar-vos, donat que el personal de la Llar no es pot fer càrrec de portar-lo al metge, heu de tenir signada l’autorització corresponent per a què la Llar, juntament amb el personal mèdic, pugui prendre les mesures adients.

HÀBITS D’ALIMENTACIÓ A LA LLAR
Els moments dels àpats a la Llar han de ser moments essencialment educatius. Tots els adults procurem que siguin un moment agradable i que
alhora afavoreixin uns bons hàbits d’alimentació, d’autonomia, comunicació i relació entre tots/es.
Els menús s’elaboren a la Llar i són revisats per experts en nutrició i alimentació del Departament d’Educació.
El menú us el lliurarem a la incorporació dels infants al menjador.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Els infants amb intoleràncies i al·lèrgies hauran de lliurar tota la documentació de la seva intolerància o al·lèrgia juntament amb el
protocol d’actuació.
La Llar valorarà de forma individual la utilització del servei de menjador d’aquests infants.
Els canvis d’alimentació dels nens/es dels grups de nadons es faran amb el justificant del pediatre.
En casos de dietes especials, ho comunicareu amb el justificant del pediatre.
La Llar només donarà dieta el primer dia de diarrea, ja que, el segon haurà de ser amb justificant mèdic, sempre que no es tracti
d’una malaltia contagiosa.
A la Llar no es poden portar cap mena d’aliments ni llaminadures.
Els infants han de venir esmorzats de casa.
Les famílies no podeu donar a menjar aliments en cap dels recintes de la Llar.

HÀBITS D’HIGIENE PERSONAL
En l'adquisició d'aquests hàbits, la família és fonamental. Els infants tendeixen a fer allò que fan els adults.
En aquestes edats primerenques es va forjant la nostra imatge, els adults hem d'acompanyar als infants a fer el camí cap a la seva autonomia,
per tal d’ajudar-los a créixer amb seguretat i alegria. Per a aconseguir-ho, cal que els infants se sentin a gust, per tant, és fonamental tenir cura
de la higiene personal, oferir-los roba còmoda que facilita la seva autonomia i que disposin dels seus estris de neteja personal.
Per tal de facilitar aquests hàbits d'higiene, a la primera reunió de famílies us lliurarem el llistat de material que heu de portar a la Llar el mes
de setembre.

FOTOS I VÍDEOS
En compliment de les normes vigents d’organització i funcionament dels centres docents públics les famílies no podreu utilitzar ni càmeres
de fotos, ni vídeos, ni mòbils amb càmera, dins dels recintes de la Llar, respectant així el dret a la pròpia imatge reconegut a l’article 18.1 de
la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig.
Les famílies ens heu d’ autoritzar per escrit per poder fer fotos o filmar als infants.

EXCURSIONS
-

-

Les excursions són activitats programades per l’equip educatiu dins de la Programació Anual de Centre i aprovades pel Consell Escolar, que es planifiquen per als grups de 2-3 anys.
El pagament de les sortides ha de ser a càrrec de les famílies i es cobrarà per domiciliació bancària juntament amb la quota
d’escolaritat del mes corresponent. Per aquelles famílies que no utilitzen el servei de menjador, el dia de l’excursió es cobrarà el
menjador amb el preu tiquet.
Si per una causa justificada els infants no poden assistir-hi, es farà la devolució del cost de l’activitat però no de l’autocar.
Si la família considera oportú que el seu fill/a no participi en aquestes activitats, l’infant haurà de restar a casa el temps que duri
l’activitat.
Les famílies, en el seu moment, haureu d'autoritzar per escrit aquestes sortides.

3
C/ Riera de Sant Llorenç s/n Gavà - Tel. 93 662 79 02 - www.rosauraterrades.com

APARCAMENT DELS COTXETS A LA LLAR
➢
➢
➢

Si porteu els infants amb cotxet a La llar, i us és impossible emportar-vos-el, l’heu d’ aparcar a la zona marcada al passadís exterior. Un cop plena aquesta zona, no podreu deixar cotxets a fora, ja que els cotxets mal aparcats interfereixen els accessos i sortides
de la Llar, que s'han de fer servir en cas d’evacuació.
La Llar NO es farà càrrec de la pèrdua o deteriorament dels cotxets ja que hi ha molta demanda d’aquest espai i la Llar no disposa
d’uns altres espais. Els cotxets s’han de deixar tancats i aparcar-se des de l’inici de l’espai segons ordre d’arribada. D’aquesta manera rendibilitzarem el màxim nombre d’usuaris que podran gaudir d’aquest espai.
Els cotxets aniran marcats amb el nom dels infants en un lloc visible.

QUOTES I CONDICIONS DE PAGAMENT
Per aquest Curs Escolar 2021-2022 es ratifica el preu i les condicions de pagament tal com es va publicar a l’Ordre ENS/72/2013 de 23
d’abril pel Curs 2013-2014.
1.

El preu de la quota d’estada pel curs vinent 2021/2022 es fixa en:
118,00 EUROS/MES
1.1 Poden optar a la bonificació del 50% del preu públic d’estada:
•
Les famílies nombroses classificades en la categoria general.
•
Les famílies monoparentals.
1.2. Gaudeixen d’exempcions al preu públic d’estada:
•
Els infants matriculats en el centre que tinguin amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.
•
Les famílies nombroses classificades en la categoria especial.
•
Víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills- filles.
1.3. Exigibilitat i condicions de pagament:
•
El preu públic és exigible en iniciar-se la prestació del servei, les famílies amb rebuts pendents d’altres cursos no podran rebre la prestació d’aquest servei.
•
Els rebuts es cobraran de l’1 al 5 de cada mes, exceptuant el mes de setembre que es cobrarà el dia 15.
•
La falta del pagament de dues quotes del preu públic determina l’anul·lació dels drets que atorga la matrícula.
•
La baixa del servei sol·licitada durant el transcurs del mes no dóna dret a la devolució total ni parcial de la quota.

2.

El cost del servei escolar de menjador que es presta als centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament es regula
mitjançant el Decret 160/1996 de 14 de maig. Per aquest curs Escolar 2021-2022 les condicions del servei de menjador seran:
•
•
•
•
•

•
•
•

El servei escolar de menjador s’haurà de pagar per mensualitats senceres i cada mes es cobraran els dies lectius del
mes, quedant un preu de 5,60€ /dia.
Els nadons que utilitzen el servei del menjador escolar i mengen farinetes el preu que s’aplicarà serà del 50% , si correspon a una mensualitat sencera, i de 3.40 € si correspon al preu tiquet; aquest preu correspon al servei de menjador
- monitoratge.
Un cop els infants mengin els aliments elaborats per la Llar, les farinetes de fruita o/i les verdures (als 6 mesos) introduïts pel seu pediatre, es pagarà el preu total establert per aquesta quota.
Quan un infant per malaltia o altres motius justificats faci ús del servei de menjador menys de la meitat dels dies lectius del mes corrent, el preu que s’aplicarà serà de 6,80€/dia.
Les famílies podran fer ús del servei de menjador per un dia, el preu que s’aplicarà serà de 6,80€ dia i el seu pagament
es farà al mes següent per domiciliació bancària. Exceptuant del 10 al 30 de juny que es pagarà el mateix dia que utilitzin el servei de menjador.
Els rebuts es cobraran de l’1 al 5 de cada mes vençut exceptuant el servei de menjador del mes de juny que es cobrarà
el 10 de juny ,del 10 al 30 de juny ja no s’aplicarà cap descompte en aquest servei.
Berenar, aquelles famílies que no utilitzen el servei de menjador i vulguin utilitzar el servei de berenar el preu per dia
serà 1,50€. Aquest càrrec es farà el mes següent de l’1 al 5.
Els serveis de menjador i berenar no es podran utilitzar si les famílies no estan al corrent del pagament del preu públic
de l’estada.

Les famílies faran el pagament d’un o de dos rebuts segons els serveis que utilitzin, la devolució de cada rebut comportarà el recàrrec corresponent, actualment és de 3,15€ per rebut en concepte de despeses de devolució.
Aquests recàrrecs són susceptibles de ser modificats, segons els convenis aplicats als organismes públics.
3.

Juntament amb el rebut de la mensualitat d’octubre es cobraran 20,00 € en concepte de material fungible.
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