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INTRODUCCIÓ

Les  Llars d'infants Municipals  són  centres  educatius  públics  de l'Ajuntament de

Tarragona que imparteixen el primer cicle de l'etapa d'Educació Infantil;  acollint infants

d'edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. 

La llar és un espai educatiu on es té cura de l'infant i se li dóna una atenció de

qualitat des d'una vessant globalitzadora atenent el total de les seves necessitats com a

persona. 

Es porta a terme un acompanyament en el desenvolupament dels infants, donant

suport a les famílies en la conciliació. 

El paper de l'entorn i la família és molt important a la vida de les llars. Es busca

trobar  canals  de  comunicació,  participació  i  relació  de  qualitat perquè aquesta  tasca

conjunta d'educar es porti a terme en el dia a dia. 

L'eix de  les  activitats són els  moments  de cuidatges per  a  donar  resposta  a  les

seves necessitats fisiològiques (d'higiene, alimentació i  descans),  afectives (de vincle i

seguretat) i de joc, descoberta i experimentació. 

El  nen  o  nena,  com  a ésser capaç  i  actiu  del  seu propi aprenentatge,  és  el

protagonista a les diferents propostes i situacions oferides de manipulació, descoberta i

experimentació. 

És  en  aquest  joc  espontani,  de  moviment  lliure  i  mogut  per les  pròpies

inquietuds de  l'infant  on  aquest  creix  i  es  desenvolupa  amb  la  riquesa  dels  espais,

materials i interaccions amb els iguals. 

El joc és vital pel desenvolupament harmònic dels petits; és la forma en la qual els

infants coneixen el  món,  a ells mateixos i  als altres.  Jugar és la forma més profunda

d'investigació. 

El paper de l'equip educatiu és el d'acompanyar els processos dels infants des de

la presència activa, el respecte i el coneixement dels diferents moments evolutius per a

poder donar una resposta adequada en les diferents situacions. Així també verbalitzar i 
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acompanyar amb la paraula a l'infant i educar en la resolució pacífica dels conflictes.

A partir  del  reglament,  el  centre  elabora  unes  NOFC  (Normes  d’organització  i

funcionament  del  centre)  recollint  les  característiques  específiques  de  la  llar.  Aquest

document ha de servir per regular la vida interna del centre i establir de forma clara i

coherent  les  relacions entre  els  diferents  estaments  que formen part  de  la  comunitat

educativa.

El document de les NOFC regula tot el que envolta el procés educatiu, ajustant-se

a la realitat i disposant dels mecanismes adequats per poder ser actualitzat.

REFERENTS NORMATIUS I D’ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El següent document és redactat de conformitat amb les disposicions de caràcter

general i específic que són d’aplicació als centres de primer cicle d’educació infantil:

Llei d’educació

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)

Centres i organització general del curs

- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686,

de 5.8.2010)

.  Decret  101/2010,  de  3  d’agost,  ordenació  dels  ensenyaments  del  primer  cicle  de

l’educació infantil (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010)

– Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació

infantil i els requisits dels centres (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006)
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- Decret 279/2006, de 4 de juliol,  sobre drets i deures de l’alumnat i  regulació de la

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670, de

6.7.2006)

Avaluació d'alumnes

- Ordre de 13 d'octubre de 1994, per la qual es determinen els documents i requisits

formals del procés d'avaluació a l'educació infantil  (DOGC núm. 1972, de 14.11.1994).

Derogada parcialment per l’Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, pel que fa al segon

cicle de l’educació infantil

Seguretat i salut

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de

10.11.1995)

- Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de

prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997)

- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de

seguretat i salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23.4.1997)

-  Llei  4/1997, de 20 de maig,  de protecció civil  de Catalunya (DOGC núm. 2401, de

29.5.1997)

-  Decret 312/1998, d’1 de desembre,  pel  qual  es creen els serveis de Prevenció de

Riscos Laborals per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat (DOGC núm.

2784, d’11.12.1998)

– Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulació del Servei de Prevenció de Riscos

Laborals del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 3152, d’1.6.2000)
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- Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que

poden  generar  dependència  (DOGC  núm.  572,  de  7.8.1985),  modificada  per  la  Llei

10/1991, de 10 de maig (DOGC núm. 1445, de 22.5.1991) i per la Llei 8/1998, de 10 de

juliol (DOGC núm. 2686, de 22.7.1998)

- Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries per fer front al tabaquisme i

reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes de

tabac (BOE núm. 309, de 27.12.2005)

-  Ordre  d'11  de  maig  de  1983,  que  regula  les  condicions  higienicosanitàries  i  de

seguretat de compliment obligat pels centres d'atenció assistencial per a infants de menys

de 6 anys (DOGC núm. 336, de 10.6.1983)

Ús d'imatges

- Llei orgànica 1/1982,  de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat

personal i familiar i a la pròpia imatge (BOE núm. 115, de 14.5.1982)

Protecció de dades

-  Llei  orgànica  10/1995,  de  23  de  novembre,  del  Codi  Penal  (BOE  núm.  281,  de

24.11.1995), modificada per la Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre (BOE núm. 283,

de 25.11.2003)

- Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de

propietat intel·lectual (BOE núm. 97, de 22.4.1996)

- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

(BOE núm. 298, de 14.12.1999)

-  Reial  decret  1720/2007,  de  21  de  desembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de

desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades

de caràcter personal (BOE núm. 17, de 19.1.2008)
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HORARI (ENTRADES I SORTIDES)

SERVEI FRANJA HORÀRIA
Servei d’acollida (matí) De 8 h a 9 h
Matí De 9 h a 12.30 h
Servei de menjador De 12 h a 15 h
Tarda De 15 h a 17 h
Servei d’acollida (tarda) De 17 h a 18 h

La llar d’infants us demana MÀXIMA PUNTUALITAT a les entrades i sortides. El

nostre horari d’entrades i sortides ja és flexible: disposeu de 15 minuts de marge.

· Per garantir la màxima seguretat de tots els infants de la llar cal que sempre que

entreu i sortiu deixeu tancades TOTES les portes.

· Per fomentar l’autonomia dels infants, és important que aquests entrin pel seu propi

peu. Cal que deixeu els cotxets a l’espai habilitat per fer-ho.

· Si els nens i nenes han de ser recollits per persones diferents dels pares, mares o

tutors o tutores legals, cal una autorització que els facilitarà la llar.

· En cas de retard (per causa justificada), cal avisar  SEMPRE per garantir el bon

funcionament i  l’optimització dels serveis de la llar.  Si a les 9:30h no ha vingut

l’infant i no heu avisat, entenem que aquest matí no assistirà al centre a tots els

efectes (fins i tot al servei de menjador en cas de fer-ne ús).

· És important que feu extensiva aquesta informació als avis i àvies, cangurs i altres

persones que puguin acompanyar o recollir els vostres fills i filles.
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2. CALENDARI ESCOLAR CURS 2020 - 2021

DATA CONCEPTE
    de setembre de 2020 Inici de curs

Dies  de lliure  disposició

2020
Dies  de lliure  disposició

2021
Vacances de Nadal
Vacances  de  Setmana

Santa
23de juliol de 2021 Fi de curs

3. RELACIÓ FAMÍLIES/ESCOLA 

Una bona comunicació entre família i escola és una responsabilitat de tots i totes i

és  la  base perquè tot  funcioni  adequadament.  La  llar  posa a disposició  de la  família

diferents eines que permetin aquesta comunicació (agenda, carta de compromís, blogs,

trobades, entrevistes, documentació puntual...).

L’AGENDA s’entregarà a les famílies a principi de curs i té per objectiu garantir la

comunicació i la interacció diària amb les famílies. Les educadores hi anotaran els trets

més destacats de la jornada escolar; però també és molt important que les famílies hi

anotin suggeriments, dubtes i informacions de tot allò important que cal fer saber a les

educadores.

L’agenda haurà d’anar i venir de casa al centre CADA DIA, i cal que les famílies

vetllin per la seva conservació.
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LA CARTA DE COMPROMÍS  inclou els acords signats entre la família i  la llar.

Aquest document es signa a l’inici del curs.

Pel que fa a  TROBADES i ENTREVISTES, la llar en proposarà al llarg de tot el

curs i us hi convocarà. Tot i així, les famílies podeu demanar a l’educador o l’educadora

del vostre fill o filla una entrevista individual, sempre que ho considereu necessari.

Heu de tenir en compte que:

· És necessària l’assistència  a totes les trobades que organitzem.

· Les trobades amb les famílies únicament  estan adreçades als  progenitors i  als

tutors/es.  En cap cas no hi podran assistir els infants (excepte a l’entrevista

individual d’inici de curs amb la vostra educadora).

És fonamental que les famílies participin i s’interessin per totes les activitats de la

llar així com respectar les dates i els terminis que s’indiquen en els comunicats o circulars

(autoritzacions i pagaments de sortides, material que demanen les educadores...).

4. SERVEIS COMPLEMENTARIS  (ACOLLIDA I MENJADOR)

L’horari de la llar és de 9 a 17 hores, però per a aquelles famílies que ho necessitin

s’ofereix la possibilitat de fer ús del servei d’acollida de matí (de 8 h a 9 h) o bé del de

tarda (de 17 h a 18 h), així com del servei de menjador (de 12 h a 15 h).

Per oferir el servei d’acollida al centre (de matí i tarda), hi ha d’haver una demanda

de manera fixa al llarg del curs igual o superior al 15 % del total de places de la llar.
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Els infants que fan el servei d’acollida de matí podran esmorzar a la llar si arriben

abans de les 8:30 h. Han de portar alguna cosa de casa. Els infants que arribin a partir de

les 8:30 h han de venir esmorzats de casa.

A les llars es disposa de diferents menús. Si un infant té al·lèrgia o intolerància a

algun aliment o alguna necessitat específica  cal que la família ho comuniqui.

Les famílies que vulguin fer ús del menjador de manera  esporàdica hauran de

notificar-ho personalment a l’educadora quan arribin a la llar. Les notificacions s’hauran de

fer ABANS de les 9:30h per poder fer l’encàrrec a la cuina.

Els infants fan la migdiada cap a les 13 h. Per tant, cap nen no pot entrar ni sortir

sense causa justificada durant aquesta estona (de 13 h a 15 h), ja que s’ha de respectar

el descans de la resta d’infants.

5. SALUT

És un dret de les famílies vetllar perquè els seus fills i filles no estiguin en contacte

amb infants malalts. 

És important que tingueu prevista una solució des de l’inici de curs pels dies que

estigui malalt el vostre fill o filla i no pugui assistir a la llar. 

Els  infants  no  han  d’anar  a  la  llar  quan  presentin  alguna  manifestació  de  malaltia

infecciosa.

Us demanem que  no porteu els infants a la llar quan estan sota els efectes

d’antitèrmics (Ibuprofè  o  Paracetamol...),  ja  que  malgrat  que  els  símptomes  queden

encoberts,  els nens i  nenes en alguns casos poden contagiar-ne la resta.  Si  es creu

oportú, el personal de la llar us pot demanar un informe mèdic que constati que aquell nen

o nena no està malalt o que aquells símptomes no impliquen perill de contagi per a la

resta d’infants (sobretot en cas de diarrees, conjuntivitis, erupcions a la pell...).

Les llars d’infants municipals ens regim per les normes que marca el Departament

de Salut, on s’estableix la relació de malalties que no permeten l’assistència del 
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vostre  fill  o  filla així  com  els  períodes  de  baixa de  cadascuna.  Les  detallem  a

continuació:

· Febre a una temperatura superior a 37.5 °C.

· Diarrea líquida (en cas que s’iniciï a la llar, us trucarem perquè recolliu el nen o

nena a partir de la tercera diarrea).

· Vòmits.

· Infeccions o nafres disseminades a la boca (estomatitis).

· Erupcions i altres alteracions de la pell.

· Conjuntivitis purulenta.

· Muguet sense tractament (mal blanc).

· Parasitosis intestinals sense tractament (cucs...).

· Malalties  infecto  contagioses  (varicel·la,  tuberculosi,  xarampió,  escarlatina,  tos-

ferina, galteres...).

· Polls i llémenes (pediculosi).

· Fractures i esquinçaments que impedeixin a l’infant seguir el ritme habitual de la

llar.

· Qualsevol altra malaltia que comporti el malestar general de l’infant i li impedeixi la

participació en les activitats habituals. 

     

Podeu consultar a Criteris de no assistència de l’alumnat a l’escola o llar d’infants

durant  un  període  de  temps  determinat  a  causa  de  malalties  transmissibles:

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Vigilancia_epidemiologica/docum

ents/arxius/eviccioescolar.pdf

· Quan un nen o nena tingui febre, no es trobi bé o mostri símptomes de malaltia,

s’avisarà  ràpidament  la  família  per  telèfon perquè el  vingueu a  buscar  de

seguida. 
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· La llar no és un lloc per subministrar medicaments. La llar ofereix a les famílies que

ho necessitin la possibilitat  de donar la medicació als seus fills/es en un horari

consensuat amb l’educadora. 

El Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria recomana administrar

paracetamol a infants amb febre igual o superior a 38 ºC. Per poder administrar aquest

medicament cal tenir l'autorització del pare, la mare o la persona que en tingui la tutela,

que l'escola ha de demanar en el moment de la inscripció de l'infant.

· En  cas  que  els  infants  que  es  quedin  al  servei  de  menjador  necessitin  dieta

(astringent, laxant o alguna altra d’específica), si aquesta ha de durar més de

tres dies cal portar un paper justificatiu del metge o metgessa.

6. CRITERIS PER ALS COBRAMENTS I ABONAMENTS DELS SERVEIS 

Els  preus  dels  diferents  serveis  estan  establerts  a  les  ordenances  fiscals  de

l’Ajuntament de Tarragona i publicats al BOPT.

Podeu trobar-ne informació a: 

https://wwHYPERLINK  "https://www.tarragona.cat/educacio"wHYPERLINK

"https://www.tarragona.cat/educacio".tarragona.cat/educacio

CONCEPTE TAXA

Nadons 280€/mes
Escolarització Aules 1-2 i 2-3 anys 160 €/MES
Menjador

(inclou dinar i berenar)

Fix 105 €/MES

Esporàdic 9 €/DIA

Acollida Mensualitat 1 hora 40 €/MES
Mensualitat 2 hores 78 €/MES

1 hora esporàdica 4,5 €/HORA
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BONIFICACIONS

L’Ajuntament  de  Tarragona,  a  l’inici  de  cada  curs,  estableix  una  bonificació

segons la renda familiar anual, d’acord amb el quadre següent:

INGRESSOS SEGONS RENDA FAMILIAR ANUAL

QUOTES Fins  a

12.000

€

De

12.001

€  a

15.000

€

De

15.001

€  a

18.000

€

De

18.001  €

a  21.000

€

De

21.001

€  a

24.000

€

Més

de

24.000

€

Bonificació municipal
90 % 70 % 40 % 20 % 10 % 0 %

Percentatge  d’aportació

familiar a la quota
10 % 30 % 60 % 80 % 90 % 100 %

Escolarització matí i tarda 16 € 48 € 96 € 128 € 144 € 160 €

Aula nadons
28 € 84 € 168 € 224 € 252 € 280 €

· La bonificació que s’estableix en el moment de la matriculació serà la que s’aplicarà

durant TOT EL CURS escolar.

· Família monoparental:  Bonificació addicional  acumulable del  10% al  primer fill/a

matriculat. 

· Famílies amb bessons o dos germans o germanes  que assisteixin a la mateixa llar:

bonificació d’un 5% de la quota resultant segons els seus ingressos familiars, sobre

el segon fill/a.

· Les bonificacions de família nombrosa/monoparental i/o bessons/germans a la llar,

no són acumulables.

· Discapacitat de l’infant igual o superior al 33%: descompte acumulable del 5 %
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· Discapacitat  d’un  familiar  amb  qui  conviu  l’infant  igual  o  superior  al  33%:  la

bonificació del  5 % serà única.

· La quota d’escolarització amb bonificació del 90% no té cap de les bonificacions

anteriors.

Els PAGAMENTS de les taxes establertes: 

· Es pagaran preferentment per domiciliació bancària dins els primers dies de cada

mes.

· La quota d’escolarització es pagarà per avançat,  i  les del  servei  de menjador i

acollida, a mes vençut.

· El  còmput  general  de  la  quota  d’escolarització  i  dels  serveis  de  menjador  i

d’acollida està dividit per mesos. Per tant,  tots els mesos tenen el mateix cost

independentment del nombre de dies lectius.

· El mes de setembre és l’únic que es permet cobrar els serveis complementaris com

a esporàdics.

· El servei escolar és d’onze mesos, de setembre a juliol.

Durant els períodes de BAIXA TEMPORAL JUSTIFICADA (malalties dels infants): 

· La família haurà d’abonar la quota d’escolarització. 

· Pel  que  fa  al  servei  de  menjador,  es  descomptaran  2,15  €  diaris per  no

assistència justificada al dinar si no es fa ús del servei durant cinc o més dies

lectius consecutius. Per aplicar aquest concepte, caldrà justificar documentalment

la no assistència i comunicar-ho a la Direcció del centre des del primer dia.
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RESERVA DE PLAÇA

La  reserva  de  plaça  s’aplica  a  tots  els  infants  usuaris  de  les  llars  d’infants

municipals.

En el moment de formalitzar la matrícula s’abonarà el 50% de l’import de la quota

mensual, tant si l’infant és de nou ingrés com si confirma la continuïtat.

Aquest import es retornarà a partir de l’últim rebut emès del curs. 

BAIXES

L’infant que el qual, la família signi la baixa a la llar abans de la finalització del curs

perdrà l’import abonat en concepte de reserva de plaça i també la condició d’usuari en cas

que vulgui continuar el curs següent, sense dret a la reserva de plaça.

Les  baixes  s’hauran  de  comunicar  a  la  Direcció  del  centre  mitjançant  l’imprès

corresponent  entre els dies 1 i 15 de cada mes amb efectes del mes següent. Si es

presenta una sol·licitud de baixa  després d’aquest  termini,  la  família  de l’infant  haurà

d’atendre la quota del mes següent al de la formalització de la baixa.

TRACTAMENT D’ABSENTISME I IMPAGAMENTS

Tractament  d’absentisme:  dos  mesos  sense  assistència  justificada  pot  implicar

automàticament la pèrdua de la plaça.

Tractament d’impagaments: Les quotes de les llars d’infants tenen la consideració de

taxes municipals. Els imports no satisfets passaran a Recaptació.

ANNEX

- Annex 1: Carta de compromís educatiu
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