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BENVINGUTS/ES

1. Presentació de l’equip 

2. Horaris

3. Entrades i sortides

4. Comunicació família-escola

5. Període d’adaptació

6. Organització

7. Objectius

8. Normativa general

9. Normativa sanitaria

10. Normativa Covid-19



PRESENTACIÓ 
DE L’EQUIP

Grups estables

2 educadores per grup

P1: 13 infants
PEIXETS

Sara Z
(Rosa Maria S. a partir del 29/09)

P2: 20 infants
CRANCS
Esther P.

Marina Ll.

P2: 20 infants
DOFINS
Sara Q.
Eva P.

Rosa Maria: directora de la llar
(A partir del 29/09 s’incorpora la Sandra M. com a directora de la llar)



Servei Franja horària

Acollida De 8 h a 9 h

Entrada 9 h a 9.30 h

Sortida del matí 12 h

Menjador 12 h a 15 h

Entrada / sortida migdia 15 h a 15.30 h

Sortida 16 h a 17 h
HORARIS

o Entrades i sortides dins de la franja establerta.
o Per tal de seguir sent flexibles amb les vostres necessitats, les entrades del matí seran de 30 

minuts, caldrà parlar amb les vostres educadores l’hora d’entrada aproximada per evitar 
aglomeracions. 

o En cas de retard per causa justificada cal avisar sempre entre les 8 h i les 9.20 h, si es vol fer 
ús del servei de menjador.

o Us recomaneu que la sortida a les 12 h sigui puntual,  per evitar que es barregin amb els infants 
que fan ús del servei de menjador.

o Sortida opcional per conciliació família-escola a les 16 h.
o A les 17 h la llar ha d’estar tancada, per això us demanem que vingueu amb temps suficient per 

ser curosos amb els horaris.



L’entrada serà per la porta d’accés al pati a la zona de jardí i caldrà sortir

per la porta d’emergència de darrera. Trobareu marcat el camí amb unes

fletxes vermelles.

Només serà UN familiar el que haurà d’acompanyar a l’infant a la seva

aula. L’ús de la mascareta dins de la llar és obligatòria perquè no es

poden mantenir les distàncies

Caldrà que aquesta entrada sigui amb temps, paciència i esglaonada

mantenint la distància amb les altres famílies. Cal que també siguin àgils

per respecte als altres i per tant no podrem romandre en aquesta

estona parlant o jugant al pati.

ENTRADES 
I SORTIDES



COMUNICACIÓ 
FAMÍLIA-
ESCOLA

Agenda

Correu electrònic

Telèfon

Reunions i entrevistes

Cartells informatius

Pissarra a l’entrada de les aules

Blog de la llar

Setembre Reunió grup famílies

Setembre Reunió inicial individual

Octubre / Novembre Reunió adaptació i programació

Març-Abril Reunió seguiment individual opcional



PERÍODE 
D’ADAPTACIÓ

oEls infants es van incorporant en dies diferents i en petits grups.

oEl temps aproximat dels primers dies és de 2h i aquest es va ampliant fins

a arribar a l’horari complet.

oEl servei d’acollida i menjador dels infants que ja venien el curs passat es

podran incorporar a final de la setmana, sempre i quan l’adaptació de

l’infant estigui seguint un bon procés i consensuat amb les educadores.

oEls infants nous es podran incorporar al servei a partir de la següent

setmana, sempre i quan l’adaptació de l’infant estigui seguint un bon

procés i consensuat amb les educadores.

oCal consensuar amb les vostres educadores com farem aquest inici a

l’entrevista individual.

oA l’entrevista individual, acordarem com es desenvoluparà aquest procés

d’adaptació.



PERÍODE 
D’ADAPTACIÓ

o Durant l’adaptació l’infant entrarà a l’aula, i després durant el matí, deixarem que els
infants triïn i estiguin a l’aula o al pati, segons on es puguin sentir millor.

o L’adult no podrà entrar a l’aula. Caldrà doncs que us acomiadeu del vostre fill/a i
l’acompanyeu a la vostra educadora.

o Durant el curs i en el període d’adaptació pot passar, que els infants encara no es
comuniquin verbalment, ho fan a través de mossegades, esgarrapades, pessigades
o cops... hem de tenir paciència ja que és un procés o una etapa que passa, hem
d’acompanyar als infants a reconduir la situació. És un treball tant de la família com
de la llar.

Les reaccions dels infants durant l’adaptació poden ser molt diverses: plor, ràbia
cap als familiars, canvis d’humor, regressions en el control d’esfínters, els hàbits de
son i alimentació sovint també poden veure’s afectats, recomanem que no us
angoixeu perquè forma part del procés… Alguns infants venen molt contents
només els primers dies perquè és la novetat. Altres, necessiten més temps del que
voldríem per adaptar-se.

Tot no és més que temps i comprensió. Cal acompanyar-los i confiar i comentar tot
allò que necessiteu amb les vostres educadores. Un cop passat aquest període,
començarem tots i totes a gaudir!!!



Consells per 
una bona 
adaptació

 Horaris i dies esglaonats
 Respectar el torn a l’entrada de l’aula

 Poden haer-hi alts i baixos
 Evitar canvis
 Respectar el ritme de cada infant

 Evitar “espiar” 
 No enganyar-los
 Parlar a l’infant sempre en positiu

 Acomiadar-se sempre
 Asisstència continuada
 Confiar en nosaltres

 Presentar-se a l’educadora

 Aixecar-se amb temps a casa(per esmorzar, parlar)
 Començar nous ritmes i hàbits a casa



ORGANITZACIÓ

 Es mantenen grups estables. Menjador, dormitori i activitats es

fan dins la mateixa aula, tot i que, aquestes es prioritzen a l’aire

lliure.

 Es divideix el pati en diferents espais per cada grup:

espai experimentació/jardí; espai cuineta; espai hort.

 Sala polivalent on es realitza psicomotricitat o experimentació,

taula de llums...



OBJECTIUS

 Contribuir en el desenvolupament emocional i afectiu, físic i

motor, social i cognitiu dels infants, en col·laboració amb les seves

famílies, proporcionant un clima i un entorn de confiança,

recolzament emocional, on es sentin acollits i amb experiències

d’aprenentatge.

 Oferir una proposta curricular amb una intenció clara.

*Recordatori: Durant el mes d’octubre – novembre, finalitzat el període d’adaptació, es farà una

reunió online o presencial, on es parlarà de com ha anat l’adaptació. També s’aprofitarà per parlar

sobre els objectius de la llar, la programació, el projecte educatiu del centre, i en resum, sobre el dia

a dia a la llar d’infants, i altres temes si s’escau.



OBJECTIUS

 Desenvolupar  les seves capacitats i habilitats pel seu 

desenvolupament (motriu, cognitiu, social i afectiu).

 Afavorir la socialització establint diferents vincles amb el grups 

d’iguals i els adults de referència. 

 Crear hàbits d’autonomia i d’higiene a partir d’unes rutines.  

 Donar suport a les famílies durant aquesta etapa.

 Treballar de manera globalitzada tenint en compte les seves 

característiques i necessitats personals a través de la seva vida 

quotidiana.

 Realitzar activitats dia a dia a la llar que parteixen de la diversitat i el 

moment evolutiu en què es troben diferents infants. 



NORMATIVA 
GENERAL

o Es demana la màxima puntualitat.

o Cal que les entrades siguin esglaonades, amb temps per poder 

mantenir una petita conversa amb les educadores, si es considera 

necessari, i fer una entrada a l’aula tranquil·la. 

o Trucar en cas de retard (causa justificada).

o Es podrà demanar el servei de menjador fins les 9.20h.

o L’acollida es pot fer ús de 8h a 9h. Podran esmorzar a la llar: 

aquest àpat ha d’estar preparat (arribada abans de les 8.45h).



NORMATIVA 
ESPECÍFICA

▪ ROBA: Aconsellem que sigui el més còmoda possible (inclòs el calçat) per

afavorir l’autonomia. Eviteu posar petos i vestits ja que dificulten el seu

moviment/desplaçament. Recordeu que tot ha d’anar marcat amb el nom de

l’infant i heu d’anar revisant la bossa de la muda segons l’estació de l’any. Els

dilluns heu de retornar tota la roba neta i material que se us dona el

divendres: bates, pitets, got, llençol, xumet, etc. De cara als mesos d’hivern,

eviteu sobre tapar als infants amb roba de més.

▪ Pitets: Cal respectar les mides que s’han demanat i anar substituint-los quan

sigui necessari.

Si considerem que algun material no és l’adequat proposarem canviar-lo.



▪ HIGIENE: Us recordem que és important que els infants portin les ungles tallades per 

evitar esgarrapades, revisar les orelles i als ulls les lleganyes, i en la mesura del possible 

revisar el bolquer abans d’entrar a la llar, si sabeu que l’horari de les necessitats de 

l’infant és després de l’esmorzar tingueu la previsió, perquè durant la primera mitja 

hora realitzem les entrades i no podem canviar-los. També recordem que les sabates 

no portin cordons, per facilitar els hàbits de posar i treure.

▪ COMUNICACIÓ, des de la llar disposem de diferents vies de comunicació:

▪ Pissarra a l’entrada de les aules i agenda

▪ Blog de la llar i fotografies.

▪ Via correu electrònic i telèfon de la llar. 

▪ PENJADORS: la llar no es farà responsable dels diferents objectes que deixeu als 

penjadors dels vostres infants. 

NORMATIVA
ESPECÍFICA



NORMATIVA 
SANITARIA

Els infants no poden assistir a la llar si presenten els 
següents símptomes: 

 Febre: a partir de 37.5ºC

 Tos persistent

 Deposicions líquides (en el cas de que la primera es doni a 

la llar us trucarem per a què el vingueu a recollir)

 Vòmits.

 Infeccions o nafres disseminades a la boca (estomatitis)

 Erupcions o altres alteracions de la pell. 

 Parasitosis intestinals (cucs) 

 Polls i llémenes 

 Malalties infecto contagioses: varicel·la, xarampió, escarlatina, etc. ) 

 Conjuntivitis 

 Qualsevol altre malaltia que comporti un malestar general de l’infant i 
l’impedeixi seguir el ritme habitual de la llar. 



Els infants NO 
PODEN VENIR a la 
llar sota els efectes

d’un antitèrmic i les 
educadores no 

podem administrar 
cap tipus de 

medicament.

▪ És important la col·laboració i comprensió de tothom.

▪ Estem en una situació excepcional que ens obliga a

prendre mesures excepcionals.

▪ IMPORTANT: mantenir informada a la Llar i al vostre

CAP en tot moment.

RESPECTEM ALS ALTRES COM VOLEM QUE HO 

FACIN AMB NOSALTRES.



Els infants NO 
PODEN VENIR a la 
llar sota els efectes

d’un antitèrmic i les 
educadores no 

podem administrar 
cap tipus de 

medicament.

▪ Els infants es posen malalts quan menys us ho espereu i heu trobar la manera per

poder estar amb ells els dies que l’infant no pot assistir a la llar. Penseu que en aquests

moments de pandèmia serem molt curoses i en tot moment anirem seguint les pautes

marcades per sanitat. Penseu que quan nosaltres com adults no ens trobem bé,

necessitem quedar-nos a casa, tranquils i descansant, els infants necessiten el mateix.

▪ A vegades un infant pot trobar-se malament i no tenir febre, si nosaltres creiem

convenient que tot i no tenir febre l’infant no està en condicions per estar a la llar,

també us avisarem.

▪ És molt important que tingueu diferents números de contacte per tal de poder avisar

en cas d’urgència o necessitat. A la vegada també cal que tingueu previst les diferents

persones autoritzades per poder recollir als infants en el dia a dia o en cas d’urgència.



NORMATIVA 
COVID-19

Recordeu que: 

 És OBLIGATORI  l’ús de la mascareta en adults.

 Cal mantenir les distàncies de seguretat entre famílies. 

 Cada grup estable té el seu espai de pati per jugar, es per això que 

us demanem que quan vingueu a recollir els vostres infants a la 

llar, no feu ús de les joguines del pati.

Les mesures del protocol COVID-19 s’aniran actualitzant i adaptant 

a la situació actual i us anirem informant de qualsevol canvi que es 

produeixi. 



AMPA

Us volem informar que a la nostra llar d’infants tenim una Associació de Mares i

Pares que durant tot el curs dóna suport i col·labora en les diferents activitats que

es duen a terme, com per exemple:

- Suport i acompanyament a les festes i tradicions.

- Participació activa a la llar.

- Organització d’activitats familiars (suspeses temporalment per la Covid-19)

Per poder dur a terme tot això necessitem la vostra col·laboració mitjançant una

petita aportació econòmica de 15€ anuals.

Per fer-vos socis podeu fer l’ingrés en aquest compte bancari:

IBAN  ES81 0073 0100 5105 0573 8718

O fer un bizum a la MARTA GINÉ (Presidenta de l’Ampa), posant a l’assumpte el

nom de l’infant + LLIM El Serrallo.



MOLTES 
GRÀCIES 
PER LA 
VOSTRA 
ATENCIÓ

La nova situació que estem vinint, ens fa adoptar mesures 

diferents a les habituals. Aquestes que us hem explicat 

podran ser variades pel Departament de salut o educació i/o a 

nivell d’equip, sempre per millorar.


