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0.-INTRODUCCIÓ: 

La Llar d’Infants Municipal Bonavista depèn de la Regidoria d’Ensenyament de 

l’Ajuntament de Tarragona.  L’Ajuntament  estableix la normativa de funcionament, el 

calendari i els horaris del centre, en base a la memòria justificativa, el projecte 

d’establiment, el reglament regulador del Servei i el Plec de Condicions. 

Aquest servei educatiu municipal s’adreça a infants i famílies; per això, està 

organitzat de manera flexible i ofereix una diversitat de serveis pensats per donar 

resposta, en la mesura de les possibilitats, a les necessitats dels infants i del conjunt 

de les famílies de la població. 

El Pla Anual és una relació de tot el que es farà, durant aquest curs, a la Llar 

d’Infants Municipal de Bonavista. Es veuen especificades les prioritats que tenim com 

a equip educatiu, basant-nos en el projecte educatiu i amb el que sentim com a 

educació.  

Cal vetllar per donar a tots els infants una educació que permeti assegurar el 

seu desenvolupament i els ajudi a adquirir les seves capacitats.  

L’acció conjunta entre la família i la llar d’infants fa que hi hagi una  

coresponsabilitat de tots els que formem aquesta comunitat d’aprenentatge i aquest és 

un de l’eix bàsic del Pla Anual.  
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                                 Matí de 9h a 12-12.30h 
  Horari de menjador i descans de 12h a 15h  

 

Tarda de 15h a 16:30-
17h 

 

 

1.- CALENDARI I HORARI DEL CENTRE 

1.1. Horari escolar 

 

 
1.2. Calendari Escolar. 

 
El curs escolar 2020-2021 s’inicia el 14 de setembre de 2020 i 

finalitzarà el 23 de juliol de 2021. Un total d’11 mesos lectius. 

Inici d'activitat del professorat Dimarts, 1 de setembre de 2020 

Inici de les classes i menjador Dilluns 14 de setembre de 2020 

Final de les classes Divendres 23 de juliol de 2021 

Final de l'activitat docent Divendres 30 de juliol  de 2021 

Vacances de Nadal 
Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, 

ambdós inclosos 

Vacances de Setmana Santa Del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos 

Dies de lliure disposició 

 

2 de novembre  de 2020 

7 de desembre de 2020 

15 de febrer de 2021 

3 de maig de 2021 

Altres festius Els que determini el calendari laboral 

Horari del professorat durant el 

temps que no hi ha activitat docent 

(mesos de setembre,  i juliol) 

De 9.00h a 15.00h 

Horari del professorat  durant el curs De 9.00h a 17.00h  

 

Horari dels infants durant el curs 
De 9.00h a 17.00h  

Vacances del professorat De l’1 al 31 d'agost de 2021 

Jornada de portes obertes 
Cada llar determinarà els dies i horari de les jornades 

de portes obertes 
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2.- ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

2.1.- Assignació del professorat.  Estances 

Els principals criteris per a distribuir les educadores són: la rotació i la valoració 

per part de la direcció de la idoneïtat del lloc per la persona que l’ha d’ocupar i fer-se’n 

responsable.  

 Estança de l’Aqüeducte: infants de 1 a 2 anys nascuts al 2019. Tutora Maria 

Dolores Cruz. Reforç: Ester Llauradó. En aquests moments hi ha matriculats 7 

infants. 

 Estança de l’Amfiteatre: infants de 2 a 3 anys nascuts al 2018.  Tutora: Glòria 

Sintes. Reforç: Aitana Maré/Sonia de la Hoz. En aquests moments hi ha 

matriculats 11 infants. 

 Estança del Circ Romà: mixta: infants d’1 a 2 anys i de 2 a 3 anys. Tutora: 

Núria de Aizpuru. Reforç: Sonia de la Hoz.  En aquests moments hi ha 

matriculats 12 infants. 

 Directora: Mireia Ferrando. 

 

 

 

2.2.-Intervenció d’altres professionals 

 

 Una especialista de Música, la Montse, realitzarà sessions de música als 

infants de l’estança de l’amfiteatre i del circ romà. Vindrà els dijous de 9:30h a 

10:30h.  

 Tindrem el suport dels professionals de l’EAP, per poder atendre acuradament  

als infants amb necessitats educatives especials de cara a P3. 

 L’equip psicopedagògic ens ajudarà en la detecció d’algun problema i 

seguidament amb diferents intervencions a partir de les demandes de l’equip 

educatiu. Si fes falta es farien trobades amb les famílies i/o es derivarien els 

infants a ONA. 
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2.3.-Coordinació de començament de curs.  

L’Equip Educatiu comença el seu treball el dia 1 de setembre. 

Els primers dies són essencials pel treball intern de l’escola: 

- Preparar les estances. 

- Entrevistes amb les famílies. 

- Organització dels horaris d’acolliment inicial dels alumnes. 

- Preparació general del curs 

- Reunions de l’equip educatiu amb grups molt reduïts per no passar el màxim de 10 

persones en un mateix espai. Sempre ho farem a l’exterior. 

- Jornades de formació: escola verda. 

 
 
2.4.-Acolliment 
 

Es fa al jardí, sempre que el temps ho permeti. Així un adult pot acompanyar a 

l'infant. Sempre mantenint la distància amb els altres infants i els altres adults 

acompanyants. 

El dia de l'entrevista individual, se li dona a cada família, una pulsera que ha de 

posar l'infant. Cada pulsera tindrà un color segons l'estança on vagi i això també 

marcarà l'hora d'entrada. Fins que coneguem els infants, l'hauran d'utilitzar. 

El jardí principal estarà dividit de la següent manera: 

→ La part del jardí principal que toca més al bosquet hi haurà l'estança de l'amfiteatre. 

Entraran de 9h a 9:10h per la porta principal i faran tot el tomb per darrera de la llar, 

passant pel bosquet, fins arribar a la zona del pati principal que hi ha habilitat per a 

ells/es. 

→ La part del jardí principal que toca més a l'entrada mateix hi haurà l'estança del circ 

romà. Entraran de 9:20h a 9:30h. Entraran per la porteta petita (la Sònia tindrà la clau 

per obrir-la). 

A banda, els infants i les famílies de l'estança de l'aqüeducte estaran a la zona 

exterior just davant de la llar d'infants. Es fa un tancat perquè els infants i les famílies 

de l'estança de l'amfiteatre que hagin de passar per allí per anar per darrera de la llar i 

finalment arribar a la seva zona habilitada de jardí principal, no s'ajuntin. Entraran de 

les 9:10h a les 9:20h. 

Si una família arriba tard, s'haurà d'esperar fins que les educadores 

responsables del triatge indiquin que poden entrar. Aquestes educadores seran la  
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Sònia (fins les 9:20h) i l'Ester. Les dues estaran just a l'entrar de la porta principal. La 

Sònia estarà vigiliant que tothom es posi el gel i l'Ester pendrà la temperatura als 

infants i a l'adult acompanyant. 

Si un infant necessita que se li canvii el bolquer o anar al wàter, l'acompanyarà 

l'adult i una educadora a l'estança corresponent. L'adult per entrar a l'interior pot 

treure's les sabates, posar peücs o fer servir l'alfombra desinfectant. Un cop canviat el 

bolquer, l'educadora desinfectarà el canviador o el wàter. 

→ Acolliment inicial: 

1. Aqüeducte: dies 14 i 16: 4 infants+ 4 adults de 9:10h a 12:10h 

Dies 15 i 17: 3 infants + 3 adults de 9:10h a 12:10h 

Dia 18 tots els infants sense adults de 9:10h a 11:10h 

2. Circ romà (9:20h) i amfiteatre (9h) 

# Dilluns dia 14 matí: 4 infants + 4 adults de 9/9:20h a 12/12:20h 

Tarda: 3 infants + 3 adults de 15h a 17h 

# Dimarts dia 15 matí: 4 infants + 4 adults de 9/9:20h a 12/12:20h 

Tarda: 3 infants + 3 adults de 15h a 17h 

# Dimecres dia 16, tots els infants sense adults: els antics es poden quedar 

a dinar, els nous de 9h a 11h/9 :20h a 11 :20h 

3. Un cop haguem superat l’acolliment inicial (aqüeducte divendres, circ romà o 

amfiteatre dimecres), l’entrada será a l’estança per la porta exterior. Els adults 

hauran de treure les sabates als seus fills i filles i deixar-les amb una safata 

que hi haurà amb els seu nom, juntament amb la bosseta. 

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període 

d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en 

els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una 

persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els  
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darrers 14 dies. 

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de 

risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, 

malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 

immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones 

embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida 

amb el seu equip mèdic de referència. 

Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola 

persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin 

simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues 

persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de 

la unitat familiar. 

Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el 

seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de 

persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). 

Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i 

sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a 

l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 

Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una 

mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada 

 

 Inici del menjador: 16 de setembre 

 Infants antics : de 9,00h a 17,00 h (aconselllem millor de 9h a 12h) 

 Infants nous : de 9,00h a 12,00 h 
 

 El temps de l’estada a la llar s’anirà ampliant en funció de com es sent l’infant i 

de la situació familiar i laboral. 

 

 Paper de la educadora: donar suport als infants i a les famílies en aquest procés.  
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2.5- Horaris de l’equip educatiu 
 

Educadores 9h a 12h 12h a 13h 13h a 14h 14h a 15h 15h a 16h 16h a 17h 

Núria 
(Circ romà) 

9:30h 
X 

X X (20-30 minuts 
per dinar)  
(dormitori grans 

X (dormitori 
grans) 

X  

Glòria 
(Amfiteatre) 

X X   X X X 

Loly 
(Aqüeducte) 
 

X X X  X X 

Ester 
(Suport) 

X X  X X  

Sònia 
(Suport) 
 

X X X (dormitori 
nadons) 

 X X (Estança 
circ romà) 

Mireia 
 

X X X (20-30 minuts 
per dinar) 

X X X 

Aitana 
 
 

X      

 
 1 HORA CADA SETMANA DE TREBALL PERSONAL  
 LES REUNIONS LES FES AL MIGDIA 

 
 

 Núria de Aizpuru: Fa 33 hores setmanals: 9:30h a 16h (menys divendres que 

plega a les 15:30h). Més la hora de treball personal. És la tutora de l’estança 

mixta (circ romà). 

 Glòria Sintes: 38 hores setmanals: 9h a 13h-14h a 17h. Més la hora de treball 

personal. La coordinació la fa el dilluns i el dimecres al migdia. És la tutora de 

l’estança dels infants de 2 a 3 anys (amfiteatre). 

 Maria Dolores Cruz: 38 hores setmanals: 9h a 14h-15h a 17h. Més la hora de 

treball personal. La coordinació la fa el dilluns i el dimecres al migdia. És la 

tutora de l’estança dels infants d’ 1 a 2 anys (aqüeducte).  

 Ester Llauradó: és mestra i fa 32 hores setmanals: 9h a 13h-14h a 16h. La 

coordinació la fa el dilluns i el dimecres al migdia . Fa de suport. 

 Sonia de la Hoz: 38 hores setmanals: 9h a 14h-15h a 17h. Més la hora de 

treball personal. La coordinació la fa el dilluns i el dimecres al migdia. Fa de 

suport.  

 Aitana Maré: complementa la jornada de la Núria de Aizpuru amb 5 hores a la 

setmana. Ve els dilluns i els dijous de 9:10h a 11:40h. 
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 Mireia Ferrando: 39 hores setmanals: 9h a 13h-13:30h a 16:30h. La 

coordinació la fa el dilluns i el dimecres al migdia. Direcció de la llar. 

 

 
 

3.- ACTIVITATS EDUCATIVES I COMPLEMENTÀRIES  

  

3.1.- Pràctica pedagògica 

El treball realitzat dia a dia, parteix : 

- Del clar convenciment de que tots els moments del dia són educatius. 

- De la importància de l’actitud de l’educadora, la seva presència no intervencionista. 

- De  la utilització de la observació com a eina bàsica per repensar les propostes 

pedagògiques. 

- De l’avaluació constant de la pròpia tasca educativa. 

 

Durant aquest curs continuarem aplicant  les pautes de l’aproximació Pikler- 

Lóczy en la relació que establim amb els infants en el moment dels àpats, pautes que 

es valoren i s’analitzen per part de les educadores.     

 

Punts importants : 

 Una relació de qualitat entre l’educadora i l’infant, relació que dóna 

seguretat i li permet obrir-se cap als altres. 

 A la Llar d’infants tots els moments del dia són importants i les educadores són 

conscients del valor de cada moment, així com d’establir una bona relació amb 

l’infant, sigui el que sigui el que s’està fent.  Hem après que durant els moments 

d’atenció personal, és a dir, en el moment dels àpats i en el canvi de bolquers, 

l’educadora ha de crear una relació de qualitat amb l’infant ja que això li permet 

sentir-se especialment segur i poder anar desenvolupant la seva autonomia en la 

resta de la jornada, en els moments de joc i en la relació amb els altres infants. 

 

 Marcs de referència : la pedagogia interactiva i Lóczy. 

A partir del referent de la Pedagogia Interactiva considerem que l’adult, havent 

creat una bona relació amb l’infant en els moments de la cura, ha de tenir una actitud  
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no intervencionista en els moments de joc.  Observar aquest joc, pensar quines 

situacions son les idònies, preparar material, anar-lo canviant, etc.  Tot això per que 

l’infant pugui relacionar-se amb els altres infants, faci descobriments, experimenti, i  

vagi cada cop més enllà en aquestes descobertes, gràcies a l’objectivitat que li  

proporciona la relació amb els altres iguals. 

La presència disponible de l’adult, la seva actitud no intervencionista que 

possibilita que els  infants es trobin entre ells i puguin comunicar-se.  

Partint del model de la Pedagogia interactiva, continuem formant part d’un 

projecte europeu entorn de la comunicació entre els infants en aquests tres primers 

anys de vida.  Aquest projecte és una font important de motivació i d’estímul per a 

millorar la qualitat de la tasca educativa. En aquest moment, l’accent es posa en 

l’observació de l’empatia entre els infants. 

Analitzant de manera continuada la nostra relació amb els infants, l’espai físic, 

la nostra actitud, el llenguatge, la nostra presència.   

L’eina que ens ajuda a fer tota aquesta tasca és el vídeo.  La seva utilització 

ens fa més sensibles a l’hora de veure i observar i ens ajuda a analitzar la nostra 

pràctica educativa, a fer canvis, etc. 

Valorem especialment les interaccions entre els infants, una de les avantatges de 

venir a la llar, sabent que és quelcom que els hi aportarà un desenvolupament en tots 

els sentits. 

Aquesta apreciació de la importància de la comunicació entre els infants és un 

dels signes que ens diferencien. 

Considerem i valorem que aquesta manera de partir és vital per a tots els 

infants i pot ser molt positiva aquí, donat el context sòcio-cultural  que és 

Bonavista.  A la llar conviuen i juguen infants de cultures diverses. 

 

 

Principis Model Lóczy : 

- Una relació afectiva de qualitat entre l’adult i l’infant.  Moments íntims plens de 

comunicació. 

- El valor de l’activitat autònoma de l’infant com a motor del seu propi creixement.  

Valoració positiva de la seva activitat autònoma, basada en les seves pròpies 

iniciatives. 

- La regularitat en els esdeveniments, espai i temps, a la base del coneixement  
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d’ell mateix i del seu entorn. 

- La dimensió extraordinària del llenguatge com a eina de comunicació personal. 

 

 Decret Departament d’Educació, agost 2010. 

 Importància de la utilització de la música com a eina en moments 

diversos, però amb una intervenció adequada, és a dir, músiques 

seleccionades, que no pertorbin ni distreguin els infants.  La música de fons 

no és imprescindible. 

 

 Espais oberts 

Aquest any malauradament per la pandèmia que estem vivint, no es poden 

portar a terme, ja que els infants de cada estança no es poden barrejar amb d’altres 

infants d’altres estances. 

 

     - Alternativa: 

 Tot i no poder treballar amb els grups barrejats, si que disposem d’espai 

suficient com per seguir tenint una estança per experimentació-pintura, i una estança 

de llum-ombres. Psicomotricitat considerem que no paren de fer-ne en tot el dia, tant a 

les estances com al jardí. 

 Per tant, ens em organitzat perquè cada grup, cada setmana si vol, disposi d’un 

d’aquest espai, a més a més de la seva estança i del jardí i així tenir espais alternatius 

per moure’s segons estiguin els infants, segons el què necessitin (els infants de la 

mateixa estança). 

 Al final de la setmana, es rentaria bé tot l’espai i així la següent setmana, l’altre 

grup ho podria utilitzar. 

 D’aquesta manera, tenen l’oportunitat de seguir aprenent, per ells mateixos tots 

els conceptes lògico-matemàtics que s’aprenen fent transvassaments, posar a dins i a 

fora, fent torres, seriacions amb material igual o diferent. També poden seguir 

experimentant artísticament amb fang, pintura, colors, diferents textures i materials,... 

Poden viure l’experiència que els aporta la llum i la foscor i gaudir amb materials com 

plàstics transparents i de diferents colors, fer formes aprofitant la ombra davant d’un 

llençol,... I per suposat no deixar de jugar amb material quotidià, material sense un 

objectiu tancat, materials que ajudin a fer volar la imaginació dels infants.  

A jugar, jugar i jugar! 
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3.2.-L’organització d’una jornada escolar a la Llar d’Infants  

 

HORARI ACTIVITAT 

9-9.15h Entrades dels infants. 

9.30h a 12h Jardí/Joc lliure a l’estança, hàbits i rutines 

12h 
Inici Menjador /Inici de les sortides dels infants que dinen 
a casa (fins les 12:30h) 

13-15h Migdiada (a vegades s’allarga una mica més) 

15-15.15h Entrades i sortides/Joc lliure/Jardí 

16h Berenar 

16.30h-17h Sortides 

 
 
 

 Els hàbits d’higiene es fan durant tota la jornada a la llar 

d’infants, ja que cada infant té una necessitat diferent de l’altre 

infant per tant no es pot marcar un horari en concret d’hàbits 

d’higiene. 

 
 
 
 
3.3.-Sortides 

 

 3 de Juny anirem a la Granja Neri del Catllar amb els infants de 2-3 anys. 

 Al maig o al juny farem la sortida a la Casa de la Festa amb els infants d’1 a 2 

anys i de 2 a 3 anys 

 

*Sempre seguint les indicacions del departament d’ensenyament 
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3.4.-Celebracions 

 

 Primer trimestre:  

- Sta. Tecla : Decoració de la Llar amb elements del Seguici i ambientació 

general relacionada amb la Festa major.  

- La  Castanyada : Visita de la Castanyera. Demanarem fruits de la tardor a les 

famílies. Farem festa interna amb els infants on posarem música i menjarem 

panellets. 

-   El Nadal : anirem a rebre al “Tió” al bosc, els últims dies el farem cagar. Visita 

del/s patge/s (sempre seran persones de l’equip educatiu). Festa interna amb els 

infants. 

El  tard  a,  vam fer una f 

esta de  

 Segon Trimestre:  

- Carnaval: Preparació de la disfressa pel dia de la festa. Festa del Carnaval, 

aquest any també haurà de ser una festa interna amb els infants.  

- La mona: haurem de plantejar-nos com fer-ho aquest any ja que cada any fèiem 

la mona entre tots els infants i després s’emportaven un tros a casa. 

 

 

 Tercer Trimestre:  

- Sant Jordi: Realització d’activitats relacionades amb els contes i amb aquesta 

diada. Representació de la llegenda per part de l’equip educatiu. 

- Berenar intercultural: De moment aquest curs no podrà ser. 

- La festa familiar:  De moment aquest curs no podrà ser. 
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4.-REUNIONS 

4.1.- Reunions equip educatiu 

Els  dilluns i els dimecres de la 13:30h a les 14:30h,  l’equip educatiu es reuneix 

per coordinar activitats conjuntes de la llar d’infants, valorar com ha anat la setmana, 

mirar vídeos dels infants, parlar de tot el que ens pot preocupar, reflexionar,...  

També es faran reunions de nivell on, educadores i direcció,  fan una valoració 

de com ha anat la setmana, el trimestre, etc.  

El mes de juny es farà un informe qualitatiu per escrit de cada infant per tal de 

donar-lo a les famílies, aquest informe el confecciona i el revisa cada cop l’equip 

educatiu i la direcció i es fa a partir de les capacitats de l'etapa d'Educació Infantil. 

 

4.2.-Reunions i entrevistes amb els pares. 

 
Al llarg de tot el curs la llar d’infants ofereix diferents contactes amb els pares: 

 Al setembre del  2020, es va convocar unes trobades familiars amb un màxim 

de 10 persones cada vegada. Hi ha estances que es van fer dos trobades per 

dia per no sobrepassar aquesta quantitat. Es van donar a terme al jardí. 

Explicaquem el funcionament del centre, situació COVID, parlem del projecte, 

de les normes, de l’acolliment,... 

 Es fa una entrevista individual a principi de curs amb cada família: 7,8 i 9 de 

setembre del 2020. 

 Tenim pensat fer una entrevista per nucli familiar a partir de mitjans de 

novembre fins a mitjans de desembre, per fer una valoració de l’adaptació, 

parlar del pla anual (què treballarem, metodologia, sortides, ...), recordatori de 

les normes, informe del 1r trimestre... Però tot dependrà de com estigui la 

situació de la pandèmia.  

 Agenda en format fulls que no tornen a la llar d’infants: via de comunicació 

entre família i llar d’infants. 

 Les famílies podran demanar reunions individuals a les educadores al llarg de 

tot el curs per tal de seguir l’evolució del seus fills. Hauran de ser, 

principalment, telemàtiques o telefòniques. 

 A final de curs, el centre entregarà a les famílies un recull d’experiències sobre 

l’evolució de cada infant. Basat amb les capacitats que marca el currículum del  
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primer cicle d’educació infantil. 

 Reunions amb l’equip psicopedagògic amb les famílies i si escau també, 

l’educadora i/o la directora. 

 
 

4.3.- Reunions del Consell escolar 
 

Al llarg d’aquest curs 2020-2021 es realitzaran tres reunions del Consell 

Escolar, una per trimestre. 

 A poder ser, hauran de fer-se virtualment. 

 
Les funcions del Consell Escolar són: 

 

 Aprovar el Projecte Educatiu i les modificacions corresponents. 

 Aprovar la Programació Anual de centre. 

 Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitats, convenis i altres acords 

de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

 Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions 

corresponents 

 Fer el seguiment del procés de preinscripció i matriculació. 

 Entre d’altres. 

 

 

4.4.-AFA 

 

S’han incorporat a la junta de l’AFA a noves famílies ja que les de l’any passat 

ja no hi són. El preu de la quota serà el mateix: 10€ per infants i si hi ha dos germans a 

la llar, pagaran 15€ pels dos infants. Aquests diners s’invertiran amb: els panellets, els 

regals del tió, el carnaval, la mona,... 
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5.-TREBALL AMB LES FAMÍLIES 

 Entrevistes el mes de setembre amb totes les famílies. 

 Reunió general al setembre. 

 Consell Escolar, una reunió cada trimestre 

 Reunions per nivell, principalment a l’inici del curs: aquest curs, a poder ser, 

seran entrevistes per nucli familiar. 

 AFA 

 Jornada de portes obertes: si la situació actual ens ho permet. 

 Bloc 
 

 

En el període d’acollida,  les famílies es queden més estona a la Llar, al jardí i 

per torns, compartint aquests inicis en la vida socioeducativa de l’infant. 

 Durant tot el curs estem disponibles a  les demandes de les famílies i 

mantenim una relació constant . Considerem que sovint aquesta relació és un veritable 

acompanyament en aquests primers anys. 

 

 

6.- FORMACIÓ EQUIP EDUCATIU 

 

Aquest setembre la Glòria, la Núria, l’Ester, la Maria Dolores i la Mireia 

començarem la formació per ser Escola Verda. Aquesta formació dura dos cursos. Es 

farà principalment telemàtica.  

 

 

 

7.- RELACIONS AMB ALTRES COL·LECTIUS 

 Aquest curs, tot el que fins ara fèiem, queda parat. 
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8.-SERVEIS ESCOLARS 

8.1.-Servei de menjador escolar. 

 

Pel que fa al servei de menjador, el centre no disposa de cuina pròpia per tant, 

ens porta el menjar el càtering Àgora.  

De moment hi ha pocs infants que es queden a dinar tot i que de cara al mes de 

novembre tenim previst un increment degut a l’atorgament de beques menjador que 

l’Ajuntament proporcionarà. 

Aquest curs hi ha: 

- La Rehab: al·lèrgica a l’ou 

- L’Izan: no pot menjar raïm, ni préssec, ni kiwi. 

- L’Eizhan: no pot menjar espinacs ni ou. 

 

Per aquests infants hi ha un protocol amb les següents etapes: 

- Comunicació a la coordinadora del menjador o persona 

responsable del menjador. 

- Aportació de la documentació necessària per part de la família. 

- Planificació del menú . 

- Inici al servei de menjador. 

 

També s’han de tenir en compte els infants que per la seva cultura no poden 

menjar porc i per tant, les famílies sol·liciten que mengin un menú sense carn o sense 

porc. 

A les 12h es serveix el dinar per les diferents estances ja que cada grup dina a 

la seva estança.  

Una vegada finalitzada l’estona del dinar els nens i les nenes es renten les 

mans i la cara, fan pipí o es realitza el canvi de bolquers i cap a la 13h van cap al 

dormitori on descansaran fins aproximadament les 15h. 
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Les funcions del personal durant el servei de menjador és el següent: 
 

 

8.2.-Servei d’acollida. 

 
Aquest any no hi ha servei d’acollida. No s’ha arribat al mínim d’infants per tirar 

endavant aquest servei. 

   

 

 

 
PERSONAL CÀTERING: 

RUTH 

 
TUTORA D’ESTANÇA 

 
DIRECTORA 

 

 

 
- Portar els carros de dinar a 

les estances. 

 

- Comunicar a 

l’educadora de suport el 
nombre d’infants que faran ús 
del menjador i els diferents 
menús.  

 
- Preparar els plats de 

menjar. 
 

 
- Preparar els carros de dinar i 
els estris necessaris per cada 

aula.(això si no ho fa la persona 
que ve del càtering) 

 
- Vetllar perquè el dinar sigui 
correcte i arribi en bon estat. 

- Preparar els plats de menjar. 

 

 
 

- Facilitar les eines que 
necessita l’infant per ser 

autònom. 

 

- Motivar els infants a tastar 

aliments nous i noves textures. 

- Vetllar pel bon funcionament del 
menjador en general. 
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9.-AVALUACIÓ DEL PLA ANUAL 

 
L’avaluació del Pla anual quedarà recollida en la Memòria Anual que elaborarà 

la directora en acabar el curs escolar. Allí es farà una valoració de tot el que hem fet al 

llarg del cur
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