
NORMES DE FUNCIONAMENT  

Llar d’infants Municipal Patufet                                                                                  

ENTRADES I SORTIDES 

Degut a la propagació de la Covid 19, les entrades i les sortides seran esglaonades 

segons el grup- classe, però l’horari d’entrada serà de 8:30 a 9:30 pel matí i de 3 a 3:30 

a la tarda. Es prega que sigueu puntuals a l’hora de portar i recollir als nens. En el cas 

que es vingui a recollir al nen/a 5 minuts més tard de l’hora establerta, es cobrarà ½ 

hora extra, que ascendeix a la quantitat de 5€. 

Tindrem un horari aproximat d’entrada per aula, però entenent que per tema de 

conciliació laboral i familiar sigui impossible complir l’horari establert, el protocol a seguir 

serà el següent: 

- Només es permetrà l’entrada d’un membre de la família amb l’alumne/a, la resta  

de famílies hauran d’esperar fora del recinte, sempre mantenint la distància de 

seguretat. 

- L’acompanyant haurà de portar la mascareta posada i ens deixarà el nen a 

l’educadora a la porta de l’aula amb les seves pertinences, que nosaltres 

mateixes guardarem. 

- A l’hora de la recollida, cada familiar trucarà a l’aula on es troba el seu fill/a i 

l’educadora preguntarà a qui ve a recollir i aquesta donarà el nen al hall de la 

pròpia llar. També s’haurà de respectar el torn de cada adult, per tal de mantenir 

aquest distanciament social. 

- Hi haurà gel hidroalcohòlic perquè els nens i famílies se’n posin tant en el 

moment d’entrar com de sortir. 
 

Si la recollida d’un nen l’ha de fer una persona que no sigui l’habitual, cal que es 

comuniqui abans a la tutora i que la persona estigui autoritzada a fer-ho en el full 

d’autorització de recollida de l’infant degudament signat. 

Durant l’estona de la migdiada (de 13:00h a 15:00h) no es realitzaran sortides ni 

trucades de telèfon, per tal de respectar l’horari de dinar i descans dels infants, sempre 

i quan no sigui una urgència. 

 

 



ESMORZARS 

No es donaran esmorzars més tard de les 9.30h, ja que les activitats programades es 

duen a terme a partir d’aquesta hora i això provocaria enlentir la dinàmica diària del 

grup-classe.  

Es prega que l’esmorzar estigui preparat de casa, per facilitar la feina de l’educadora i 

així poder atendre a tots els infants. 

EQUIPAMENT 

Uniformes 

La llar d’infants té un xandall propi, així com també bates, i bosses grans i petites per tal  

de transportar les pertinences dels infants. Si esteu interessats en adquirir-ho cal que 

ho pregunteu a direcció. 

Seria aconsellable que portessin xandall el dia que fan l’activitat de psicomotricitat i el 

dia que es facin sortides, en el cas dels grans. 

Agenda 

Es donarà una agenda a cada infant, que serà la principal eina de comunicació entre la 

llar d’infants i la família, on s’anotaran les incidències de cada dia, i la família i centre es 

podran comunicar a través d’aquesta eina. 

Vestuari 

Per tal de facilitar els canvis de bolquers, us agrairíem que la roba dels nens sigui 

pràctica i alhora còmoda perquè es puguin bellugar amb llibertat, s’han d’evitar els petos. 

Tot el vestuari i complements (xumets, pitets, biberons,...) han d’estar marcats amb el 

nom i cognom. 

Cotxets 

Seria aconsellable que els cotxets els prenguessin els pares cap a casa, però si es 

queden a l’escola cal deixar-los a l’entrada ben plegats per tal de no interrompre el pas 

dels infants i de les seves famílies. 

 

 



SALUT I HIGIENE 

Quan s'hagi d'administrar un medicament, abans s'haurà de comunicar a les 

educadores, mitjançant l’agenda i s’haurà de portar un informe mèdic indicant que 

s’autoritza a la llar d’infants a donar aquell medicament amb l’hora i la dosis 

assenyalada. Les medicines es lliuraran en mà, mai es posaran a la cartera, i s’haurà 

d’omplir la butlleta del medicament i adjuntar aquest informe. 

 

En el cas d'haver de fer règim de manera puntual es comunicarà a la mestra a l'hora 

d'entrar. Quan es tracti d'un règim especial o s'hagi de perllongar durant una temporada 

caldrà portar un certificat del metge on hi consti clarament el què no es pot menjar. 

Abans de canviar al menú normal també s'haurà de fer saber mitjançant un certificat 

mèdic. 

 

Els pitets i la tovallola s'han de canviar cada dia, i la bata del menjador cada dimecres i 

divendres. 

 
En quins casos el nen no pot anar a l’escola? 
 

- Febre: A partir de 37,5ºC els infants s’han de quedar a casa entre vint-i-quatre 

hores, per observar-ne l’evolució i consultar un/a pediatre/a. 

- Diarrees: fins que les deposicions s’hagin normalitzat. 

- Nafres i úlceres a la boca: Fins que les nafres o les úlceres estiguin curades o 

seques. 

- Polls: Fins a vint-i-quatre hores després d’haver començat el tractament adequat. 

- Erupcions a la pell: Fins que es curin. 

- Conjuntivitis purulenta: Fins a vint-i-quatre hores després d’haver començat el 

tractament adequat. 

- Otitis: Durant els dos primers dies, per així poder fer un tractament intensiu a casa. 

- Cucs intestinals: Fins que desapareguin els cucs, per evitar la contaminació 
d’altres infants. 

- Varicel·la: Fins que totes les lesions de la pell hagin fet crosta i el pediatre ho 

indiqui. 

- Altres malalties contagioses: Fins que el/la pediatre/a indiqui que no hi ha perill de 

contagi. 

 

 



En el cas que no es segueixin aquestes indicacions, es demanarà un informe del 

pediatre on consti que el nen no pateix cap malaltia contagiosa, per tal d’evitar el contagi 

entre els infants. 

 
FESTES D’ANIVERSARI 

Es poden celebrar a l’escola portant algun detall per repartir entre els nens, com un pa 

de pessic, coca de sucre, caixa de galetes,... però en cap cas es poden portar 

llaminadures. 

 

COMUNICACIÓ PARES-ESCOLA 
Per mitjà de l’agenda escolar, cada dia es facilitarà una nota-informe dels menjars, 

migdiada, deposicions dels nens i altres anotacions. 

 

El seguiment detallat de manera exhaustiva amb les corresponents observacions el 

trobareu en les reunions que es fan al mes de febrer i a l’informe de final de curs. 

 

ESPECIAL NADONS 
Per tal de facilitar la comunicació entre els pares i la mestra, el primer dia d'assistència 

de l'infant a la llar, els pares lliuraran l’agenda escolar on hi anotaran cada dia l'horari 

dels biberons i també hi faran constar si s'ha de fer alguna variació de les quantitats que 

s'hagin de donar. 

 

Els biberons es portaran de plàstic per motius de seguretat. Els pots de llet es quedaran 

a l'escola fins que s'acabin, marcats amb el nom i la dosis. 

 

NOTES IMPORTANTS 
 

Caldrà que totes les pertinences dels nens/es vagin marcades amb el nom per facilitar 

la tasca de l’educadora i per que no hi hagin pèrdues en aquestes. 

 

L’educació dels nens i nenes és tasca de tots, i amb una bona relació i comunicació 

entre la família i escola es veu reflectida. Per tant, us animem a participar en les activitats 

que es realitzen i a formar part de l’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) 

 

 

 


