NORMATIVA
CURS 2013-14

QUÈ ÉS EL MONTORI ?
És un centre educatiu per a la primera infància que pretén que el nen s’enriqueixi
d’experiències i coneixements que l’ajudaran a tenir un desenvolupament global i
harmònic.
És un primer context per a la socialització: primers amics, educadores, hàbits,
rutines, normes… i és una guia i orientació per als pares.
A la llar es treballa a partir de l'experimentació. Tenim a la vostra disposició el
document extens on s’explica la metodologia que utilitzem.

OBJECTIUS
-

-

-

Afavorir el desenvolupament harmònic de l'infant, atenent a les seves
necessitats bàsiques d'ordre biològic, afectiu, lúdic i social.
Aconseguir que tingui respecte per tot el que l'envolta: d'ell mateix, dels
companys, dels més petits, dels adults, de les idees i gustos dels altres i també
del material en general.
Afavorir el procés d'autonomia i socialització de l'infant per fer-lo capaç de viure
unes relacions estables i afectives amb ell mateix i amb els altres i d'anar formant
part activa d'una societat culturalment organitzada.
Afavorir en l'infant el desenvolupament de les seves capacitats de coneixement,
facilitant-li l'adquisició d'uns instruments d'aprenentatge.
Afavorir la comunicació amb els pares i establir un vincle família – llar.
Afavorir la curiositat del nen per tal de desenvolupar la pròpia iniciativa pels seus
aprenentatges.
Potenciar el fet de conèixer, controlar i expressar les pròpies emocions i
necessitats.

ELS NOSTRES HORARIS SÓN:
SERVEI DE GUARDA (de 8h-8:30h a 9h)
MATÍ (de 9h a 12h.)
• Entrada de 3/4 de 9h a 2/4 de 10h
(Els horaris d’entrada són flexibles però els nens han d’arribar
abans de 2/4 de 10, per afavorir les rutines i hàbits)
• Sortida: 12h
MENJADOR (de 12h a 1h) i DESCANS/SON ( d’1 a 3h)
TARDA (de 3h a 5h)
• Entrada de 3h a 1/4 de 4h
• Sortida de ¾ de 5 a les 5 h

HORARI DELS ALUMNES
MATÍ
8/8:30-9
9-9.30
9.30-10
10-10.30
10.30-10.45
10.45-11.20
11.20-12.00
12

Servei de guarda
Entrada
Bon dia i esmorzar
Activitat dirigida, lliure o experimentació
Hàbits d’higiene (rentar mans, fer pipís)
Pati
Sortida Entrada del pati. Hàbits d’higiene…

MENJADOR
12-12.45
12.45-13
13-15

Dinar
Hàbits d’higiene
Descans – son

TARDA
15
15.15-16.15
16.15-17.00

Entrada
Pati
Hàbits d’higiene. Berenar

SERVEI DE MENJADOR
El servei de menjador començarà el 2 de setembre amb un conveni amb l'empresa
Capgir. És imprescindible tenir a la llar un pitet pel menjador, independentment del
que es demani per l’aula.
Dins d’aquest horari es contempla un espai de descans on el nen podrà fer la
migdiada. És convenient que porti un coixí i una manteta a l’hivern i allò que cregui
que és necessari perquè el nen pugui descansar i dormir bé (xumet, nina,...),
tot marcat amb el nom.
No cal que porti els coberts ni llençols de casa.
El pagament d’aquest servei s’inclourà dins de la quota mensual. La quota de
menjador es pagarà el mes següent, tant si és fixe com si és eventual.
Els pares i mares estaran informats sobre com ha anat el moment del menjar
diàriament en un full que recollirà els fets i incidències penjat al plafó de l'aula.

CONSELLS SOBRE ALIMENTACIÓ
L’alimentació de l’infant està present a “El Montori” en els moments d’esmorzar,
dinar i berenar i ocupa un lloc important en el desenvolupament del nen/a i, en
conseqüència, en els nostres objectius.
• És aconsellable evitar productes empaquetats industrialment.
Sempre recomanarem i aconsellarem una altra alternativa.
• No està permès portar llaminadures.
• Seria convenient variar en l’esmorzar/berenar de l’infant. No hem d’oblidar
que el nen està educant també el seu paladar i la varietat d’aliment, sabors i
textures ho afavoreix.

•
•
•
•

Poden portar: pa amb tomàquet i embotit, amb mantega i melmelada,
fruites, sucs, llet, iogurts, cereals…
Els nens/es no podran arribar a la llar menjant.
En cas de fer una sortida, no es podrà portar ni làctics ni fruita.
No cal dur cullera per menjar el iogurt (a la llar ja n’hi ha) ni tampoc dur la
fruita pelada (les educadores ja ho faran).

QUÈ FEM QUAN HI HA UN ANIVERSARI ?
Si els pares i mares ho demanen, l’aula de l’infant celebrarà el seu aniversari ja que és
un moment de festa on es trenca amb la rutina i per un dia, l’infant és el
protagonista. Tots gaudeixen d’aquest moment, els agrada fer anys i a més, són els
seus primers aniversaris.
•
•
•

Els pares hauran de portar l’esmorzar o el berenar a la llar per a tots els nens
de l’aula : galetes, ensaïmades, croissants, entrepans, sucs, coques…
Les coques hauran de ser elaborades en una fleca o pastisseria. No poden ser
casolanes.
Els pares no es podran quedar a festejar l’aniversari a l’aula ja que es
considera com a activitat, però poden deixar una càmera de fotos.

QUOTES - CONDICIONS DE MATRICULACIÓ
Quota material infants de P0: 85€ (fraccionat en dos pagaments 15 d'Octubre i 15 de Febrer).
infants de p1: 100€
infants de p2: 110€
Quota única horari bàsic (de 9 a 12 i de 3 a 5): 240 €
190€ (els empadronats al municipi).
Menjador: 5€ menú diari fixe i 6€ menú diari esporàdic.
•
•

La falta d’assistència a la llar no justificada durant més de 15 dies suposarà
la baixa de l’infant.
Després de dos impagaments injustificats de la quota mensual, es donarà
de baixa a l’infant (previ avís).

QUÈ CAL PORTAR A LA LLAR?
•
•
•
•
•
•

Una tovallola (pel canviador de mida mitjana en el cas que el nen porti
bolquer).
Una caixa de guants de làtex i una caixa de mocadors. (Quan s’acabin se’n
tornaran a demanar).
Mitjons de psicomotricitat (antilliscants).
Bolquers (se’n pot dur un paquet).
Una caixa de tovalloletes humides.
Un pitet amb goma per poder-s’ho posar amb més facilitat (el nen que es
quedi al menjador haurà de portar 4 pitets més).

•
•
•

Una bata sense botons, amb goma o samarreta vella del pare, mare,
germà…. Serà per evitar embrutar-nos la roba.
Una muda dins una bossa de roba, per deixar a la llar (samarreta, jersei,
pantalons… mitjons, calcetes o calçotets i sabates).
Una foto de carnet actual, ens la poseu fer arribar per e-mail.

Recomanem:
- Que totes les peces de roba i accessoris vagin marcades amb el nom de l’infant.
- Que les jaquetes i abrics portin una beta elàstica d’uns 10 cm per poder-la
penjar i afavorir així l’adquisició d’autonomia.
- Evitar vestir els infants amb roba difícil de manipular com ara tirants, botons i
cinturons… ha de venir a la llar amb roba còmoda per tal de facilitar el
moviment i desplaçament.
- Els xumets han d’anar marcats amb el nom de l’infant i dins d’una capseta
que es deixaran al buc de cadascú.

EL PERÍODE D’ADAPTACIÓ
Per a la majoria d’infants és la primera vegada que es separen dels seus pares durant
un període de temps relativament llarg.
El període d’entrada al centre té unes característiques especials: canvi d’ambient,
d’espais i de persones. L’adaptació presenta un esforç per tots plegats, nens, pares i
educadores. Tot i això, qui ho viu més intensament és l’infant, ja que li costa
entendre que els pares el deixin en un lloc desconegut amb altres persones, per això
els adults hem de fer el possible perquè aquesta adaptació sigui més fàcil.
És important que els pares:
Es mostrin tranquils i segurs davant del nen (li transmetran).
Acompanyin l’infant dins l’aula, estiguin amb ell una estona i segueixin les
indicacions de l’educadora.
- Intentin reduir l’horari d’estada al centre durant aquests primers dies i, de
manera progressiva i d’acord amb l’educadora, ampliar-lo.
- Donin importància a aquest moment: no tinguin pressa, s’acomiadin del seu
fill/a, que parlin i li expliquin on està, què farà, que la mare/pare se’n va però
que el vindrà a buscar, no marxar d’amagat….
- L’assistència del nen/a ha de ser continuada, així com també s’ha de procurar
que l’acompanyant sigui sempre el mateix durant el procés d’adaptació. Això
l’ajudarà a fer l’adaptació més fàcil.
- Comuniquin i aclareixin els seus neguits a l’educadora, això facilitarà
d’adaptació.
- Entenguin que cada nen tindrà un ritme diferent segons les experiències
viscudes, el treball a casa, les seves necessitats, capacitats i adaptabilitat.
No aprofiteu l’anada del nen/a al centre per treure-li els bolquers, el xumet o
d’altres objectes als quals estigui acostumat/da.
Els pares i mares podran comunicar els seus dubtes i preguntes a la tutora de l’aula
en qualsevol moment. Podran aprofitar els moments d’entrades i sortides concretar
alguna hora si és convenient, considerem de gran importància aquests moments.
-

Els pares es podran quedar a l’aula com a màxim fins les 9.30h. ja que després
comença l’esmorzar seguit de l’activitat.
Progressivament l’adult anirà deixant l’infant sense restar excessiva estona a l’aula
per tal de facilitar al màxim la seva adaptació.
ÉS MOLT IMPORTANT QUE TOTS VISQUEM AQUEST PROCÉS AMB LA MÀXIMA
SEGURETAT I CONFIANÇA.

RELACIÓ FAMÍLIA - LLAR
Les famílies tenen un paper molt important a la llar a nivell de participació,
intervenció i col·laboració.
Es tracta d’aconseguir amb l’educadora una educació comuna, paral·lela i
bidireccional. La comunicació i el tracte diari són indispensables per al bon
funcionament i assoliment dels objectius del centre ja que aquests no són factibles i
assolibles només amb la tasca de les educadores.
A l’hora d’entrada, cal penjar la motxilla al penjador, deixar a la motxilla l’esmorzar i
el berenar (i si cal es pot posar a la nevera), després podeu acompanyar l’infant fins
l’aula. Sota la foto de cada infant hi ha un plafó on trobareu les diferents circulars de
relació família-escola.
A l’hora de sortir no deixarem a l’infant amb cap persona desconeguda. Per tant, si
no podeu venir a recollir, haureu d’avisar qui passarà a buscar el vostre fill/a. El
telèfon de la llar és el 972767050
• Entrevistes i reunions:
- Reunió d’inici de curs per informar a tots els pares sobre el funcionament de la llar,
el que han de portar, dubtes,...
- 1a Entrevista a principi de setembre per tal de consensuar el període d’adaptació,
tenir un primer contacte amb les educadores,... .
- Durant el mes de gener es farà una segona entrevista amb els pares per parlar de
com ha anat l’adaptació, de com veiem a l’infant...
− A principis de juliol, entrega de l’informe per escrit amb la possibilitat
d’acompanyar-lo d’una entrevista.
• Escola de pares:
A partir del mes d’octubre es reprendran els cursos i tallers de l’espai familiar fins al
gener-febrer, i l’ espai nadó... oberts a usuaris de la llar i persones externes a qui
pugui interessar l’oferta que es faci. (0-6 anys).
Els tallers, cursos i xerrades es programaran de tardes......
• La llar a la xarxa:
La llar disposa d’un blog on va penjant fotos i informacions interessants. Us animem
a seguir-lo. Així mateix, davant de qualsevol eventualitat que no s’hagi pogut
comunicar verbalment o per escrit, es publicarà un anunci al blog (especialment
eventualitats meteorològiques).
L’adreça del blog és: llarparlava.blogspot.com
Així mateix l’adreça electrònica de la llar és: b7009734@xtec.cat

PEL QUE FA A LA SALUT…
-

-

Si s’ha d’administrar qualsevol medicament caldrà una autorització mèdica
que inclogui la posologia i la durada de la mateixa. Antitèrmics i
medicaments homeopàtics inclosos.
Els infants tenen un sistema immunitari immadur. Aquest fet pot provocar
que el primer any d’assistència a la llar es posin malalts més sovint.
En cas d’accident o malaltia (febre, diarrees, malestar general o plor continu)
l’educadora trucarà d’immediat a la família perquè el vinguin a recollir.

PER NORMATIVA NO S’ACCEPTARÀ L’ENTRADA DE CAP NEN QUE PRESENTI:
-

Brutícia o manifesta manca d’higiene.
Febre (temperatura superior a 37,5ºC).
Diarrea líquida o amb sang.
Estomatitis (infeccions i llagues a la boca).
Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si duen l’informe del pediatre
amb el diagnòstic i indicant que no són contagioses).
Conjuntivitis purulenta (lleganyes amb pus groc) sense tractament.
Parasitosis intestinals (cucs,…) sense tractament.
Polls o llémenes.

Caldrà respectar el període de convalescència de cadascuna de les malalties o
transtorns abans esmentats abans de tornar a la llar. Dos dies com a mínim després
d’iniciar el tractament respectiu.

ÉS CONVENIENT LLEGIR ELS CARTELLS QUE HI HA AL PLAFÓ DE LES AULES, ON PENJAREM
INFORMACIÓ PERIÒDICAMENT.

CALENDARI
Començarem les classes el dimecres 2 de setembre i ja hi haurà servei de menjador.
Durant els períodes de vacances de nadal, setmana santa i estiu
hi haurà activitat a la llar només en període de matins (de 8 a 16h), sempre i que la
demanda de tardes no hi hagi un mínim de 10 infants.
Les festes locals i de lliure disposició estan pendents a concretar en el pròxim consell
escolar.
US DESITGEM UN BON CURS!!!
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