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INTRODUCCIÓ

Les normes d’organització i funcionament ( NOF) és un document que en el marc
del PE del centre, recull els aspectes relatius al funcionament intern del centre
i conté la concreció de regles i normes, els drets i deures dels membres que
configuren la nostra comunitat educativa i l’organització dels recursos humans,
materials i funcionals.
Les NOF les elabora la directora del centre. Posteriorment s’han d’aprovar i
avaluar per Consell Escolar .
Aquest document ajuda a portar a terme una bona estructura organitzativa i de
gestió per part de tots els membres que conformen la comunitat educativa de la
nostra Llar d’Infants.
La Llar d’Infants està autoritzada pel Departament d’Educació de forma
definitiva amb el codi : 43012654
CAPÍTOL 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ.
L’aplicació d’aquestes normes ( NOF) va dirigida a tots els membres que
configuren la nostra comunitat educativa, tal com:
•

Alumnes inscrits a la Llar d’Infants

•

Educadors/es, educadores de suport

•

Personal no docent: monitors/es de menjador, personal de neteja

•

Pares, mares o tutors legals dels infants inscrits a la Llar d’Infants

•

Totes aquelles persones que per qualsevol motiu i en qualsevol moment
entrin dins de la nostra Llar d’Infants.
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ÒRGANS UNIPERSONALS

Els òrgans unipersonals de la nostra Llar d’Infants estan formats

per la

directora del centre.
CAPÍTOL 2: LA DIRECCIÓ DEL CENTRE
La Direcció de la Llar d’Infants vetlla per la coordinació de la gestió del centre,
l'adequació al projecte educatiu i a la programació general.
La direcció de la nostra Llar d’Infants corre a càrrec d’un membre de l’equip
educatiu amb titulació de mestre especialista en educació infantil, nomenat per
l’Ajuntament.
Les funcions de la directora, segons el Reglament Orgànic de Centres ( ROC),
són les següents:
a) Representar el centre i representar l'Administració educativa en el centre,
sens perjudici de les competències de la resta d'autoritats de l'Administració
educativa.
b) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva
correcta aplicació al centre.
c) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d'acord amb les
disposicions vigents i sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans
col·legiats de govern.
d) Elaborar, amb caràcter anual, la programació anual del centre conjuntament
amb l'equip educatiu i vetllar per l'elaboració, aplicació i revisió, quan
s'escaigui, del projecte educatiu del centre i per la seva adequació al currículum
aprovat pel Govern de la Generalitat.
e) Col·laborar amb els òrgans superiors de l'administració educativa.
f) Exercir la representació de tot el personal adscrit a la Llar d’Infants.
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g) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats
del centre, visar les actes i executar els seus acords en l'àmbit de la seva
competència.
h) Visar les certificacions i els documents oficials del centre.
i) Vetllar pel compliment de les Normes d’organització i funcionament de la Llar.
j) Assignar el professorat a les diferents aules a l’inici de curs segons les
necessitats del centre.
k) Controlar l'assistència del personal del centre i el règim general dels
alumnes, vetllant per l'harmonia de les relacions interpersonals.
l) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat
educativa i facilitar-los la informació sobre la vida del centre i les activitats
pròpies en el marc de la normativa vigent.
m) Elaborar la memòria anual d'activitats del centre.
n) Atendre directament a les famílies i als infants
o) Altres funcions que per disposicions del Departament d'Ensenyament siguin
atribuïdes als directors dels centres.
p) Aquelles funcions que li siguin atribuïdes per l’Ajuntament.
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CAPÍTOL 3: EL CONSELL ESCOLAR
Segons l’actual normativa del Departament d’Educació ( decret 282/2006), les
llars d’infants municipals han de constituir el Consell de Escolar del centre.
Aquest consell és un òrgan de participació on tenen cabuda tots els membres
que formen part de la comunitat educativa (educadores, pares, mares,i
Ajuntament) i poden col·laborar en les activitats educatives del centre.
Article 1:COMPOSICIÓ
Segons les característiques de la Llar d’Infants El Nieró, el Consell Escolar ha
d’estar format per:
•
•
•
•

La Direcció del centre, com a president/a del Consell Escolar
Un/a representant de l’Ajuntament
Dos representants de mares i pares d’alumnes (escollits per votació de la
resta de pares i mares)
Dos representants de les educadores

Les eleccions per tal de formar part del Consell Escolar es divideixen en les
següents activitats, tenint en compte els diferents sectors que el conformen:
Article 2: SECTOR DE PARES
Article 2.1. Convocatòria d’eleccions i publicació dels censos electorals.
•
•
•

S’informa als pares de les funcions del consell i del calendari de les
eleccions.
Es crea el cens dels pares, per classes.
Es facilita als pares el document de presentació de candidatura per a la
renovació del Consell de Escolar.
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Article 2.2. Presentació de candidatures i termini de reclamacions al cens.
Proclamació i publicació de candidatures.
•
•

•

Poden ser candidats els pares, mares o tutors que figurin al cens.
Una vegada es reben les diferents candidatures (dins del termini
establert al calendari i sempre per escrit), des de la Llar d’Infants es
realitza la proclamació i publicació de les mateixes. S’informa dels
resultats a la cartellera de la Llar.
La Llar d’Infants elaborarà les butlletes d’elecció.

Article 2.3. Acte electoral del sector dels pares. Constitució.
•
•

•
•

Durant el dia establert al calendari, es duu a terme el procés d’elecció
dels representants dels pares i mares d’alumnes.
Podran votar tots els pares, mares i tutors legals que figurin al cens.
Aquests complimenten la butlleta que la Llar d’Infants els hi facilita,
havent de marcar com a màxim dos dels candidats.
Els dos candidats més votats es constituiran com a representants del
Sector Pares del Consell Escolar de la Llar d’Infants El Nieró.
Els escollits estan presents en el moment del recompte de vots, per tant,
són coneixedors dels resultats al finalitzar les votacions.

Article 3. El sector de les educadores.
Les eleccions per tal de formar part del Consell Escolar es divideixen en les
següents activitats:
Article 3.1. Convocatòria de reunió per escollir representants
•
•

Direcció explica les funcions del Consell de Escolar i es sol·licita la
presentació voluntària de dues de les educadores.
En el cas de no disposar de voluntàries, el procés es realitzarà
mitjançant votació de la totalitat de les educadores.

Les dos educadores presentades o escollides es constituiran com a
representants del Sector Educadores del Consell Escolar de la Llar d’Infants El
Nieró.
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Article 4. El Sector de l’Ajuntament.
El representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar de la Llar d’Infants El
Nieró és el/la regidor/a d’Ensenyament (o en defecte el que l’alcalde delegui).
Article 5. Constitució del Consell Escolar
La constitució del Consell Escolar es realitza mitjançant una reunió de
constitució en la que hi són presents tots els representants sorgits del procés
d’elecció portat a terme a la Llar d’Infants.
En aquesta primera reunió de constitució es tracten els següents temes:
•
•
•

Relació de la composició del Consell Escolar (membres)
Competències i funcions del Consell Escolar
Resum del procés electoral

D’aquesta reunió de constitució s’aixeca acta.
Les actes de les reunions del Consell Escolar s’aprovaran en la sessió següent i
començarà pel punt “ Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió
anterior”.
Article 6. Funcions del Consell Escolar
Les funcions dels representats del Consell Escolar són, entre d’altres, les
següents:
•
•
•
•
•
•

Formar part del procés de preinscripció d’alumnes amb subjecció a la llei
i disposicions pertinents.
Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.
Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equips escolars.
Fixar les directrius per la col·laboració amb fins educatius i culturals amb
les administracions, amb altres centres, entitats i organismes.
Participar i col·laborar en festes i actes culturals organitzats per
l’escola.
Conèixer, avaluar i aprovar el Pla Anual d’activitats sense perjudici de les
competències de l’equip educatiu en relació amb la planificació i
organització docent.
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Aprovar la Memòria anual d’activitats del curs escolar.
Aprovar i/o revisar les Normes d’organització i funcionament de la Llar
d’Infants.

El Consell Escolar es reuneix un cop per trimestre, com a mínim, per tal de
tractar els temes relacionats anteriorment. De totes les reunions efectuades
s’aixeca acta.
Es podran convocar reunions extraordinàries del Consell Escolar sempre i quan
ho sol·licitin ¾ parts dels integrants del mateix. D’aquestes reunions
extraordinàries també s’aixecarà acta.
Article 7. Renovació del Consell Escolar.
El Consell Escolar es renova cada dos anys, seguint en cada cas el mateix
procediment establert en els punts anteriors.
CAPÍTOL 4: ELS DELEGATS
Els pares de la Llar d’Infants estant representats per la figura de quatre
delegats.
Els delegats són pares i mares que representen a la totalitat dels pares usuaris
de la llar.
A la reunió d’inici de curs es porten a terme votacions per elegir 2 delegats. Es
demana que es presentin voluntaris que tinguin els seus fills/es a les classes del
petits, de manera que així mantinguin el seu mandat durant dos anys.
Cada curs escolar es renoven dos delegats, d’aquesta manera hi ha 2 delegats
del curs anterior i 2 nous.
El grup de delegats funciona com un AMPA però sense estar legalment
constituït. Per tant, algunes de les seves funcions són les següents:
1. Donar suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de
govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de
l’ensenyament que reben els infants.
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2. Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva
implicació en el funcionament del centre.
3. És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar
sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més
general.
4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip educatiu per
tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
5. Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres
de la Llar d’Infants.
CAPÍTOL 5 : L’EQUIP EDUCATIU
L’equip educatiu de la Llar d’Infants està format per: 1 Directora amb la
titulació de Mestre especialista en Educació Infantil; 5 educadores, 4 de les
quals amb la titulació de Tècnic Superior en Educació Infantil i 1 Mestra
d’Educació Infantil, per últim, 1 educadora de suport amb la titulació de Tècnic
Auxiliar en Educació Infantil.
Article 8: Funcions de les educadores
•

Ser responsable de l’aula que tenen assignada.

•

Posar en pràctica tots els elements i eines pedagògiques per tal de
procurar la millor atenció, cura i educació dels infants que atenen.

•

Portar a terme les indicacions derivades de direcció.

•

Vetllar perquè el treball pedagògic de l’aula estigui en coordinació amb el
de la resta de l’escola.

•

Participar i coordinar-se activament en les reunions aportant tot allò que
pugui ser beneficiós per al servei.

•

Treballar conjuntament amb l’educadora de suport.

•

Assumir els diferents encàrrecs que li pertoquin: elaboració de les
unitats de programació, dinamització dels serveis que li pertoquin...

•

Realitzar les programacions d’aula.

•

Observar i valorar el procés educatiu de l’infant.
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Atendre les famílies i informar-les de tot el que fa referència al seu
fill/a.

•

Realitzar formació permanent.

Article 9. Funcions de les educadores de suport:
•

Dur a terme el suport a les aules.

• Realitzar les activitats que acordin amb les educadores.
• Posar en pràctica tots els elements i eines pedagògiques per tal de
procurar la millor atenció, cura i educació als infants que atenen.
• Assumir els diferents encàrrecs dins de l’aula de manera autònoma i
participativa tot proposant aspectes de millora.
• Participar activament en les reunions d’equip i de coordinació aportant
tot allò que pugui ser beneficiós per al servei.
• Realitzar activitats de formació permanent.
• Portar a terme les indicacions derivades de la direcció.
Una de les educadores de suport de la Llar d’Infants també s’encarrega de les
tasques de menjador. En aquest cas, les seves funcions són les següents:
•

Passar llista diàriament per saber quants nens/es faran ús del servei de
menjador.

•

Trucar al càtering i comunicar el número de menús.

•

Rebre el menjar que s’ha de servir a la llar.

•
•
•

Manipular i controlar els aliments.
Prendre la temperatura dels aliments i anotar-ho als registres.
Ser responsable de l’emmagatzematge dels aliments.

•

Fer la neteja dels estris de cuina i del seu paviment.

Article: 10 Funcions monitora de menjador
•
•
•

Ha d’assistir els alumnes durant la franja horària de 12.00h a 14.00h
acompanyar-los al servei, canviar-los, posar-los a dormir...
Resoldre les possibles incidències que es puguin donar i posar-les en
coneixement del personal educador.
Ajudar a parar i desparar les taules.
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Promoure els hàbits higiènics, l’hàbit d’asseure’s correctament, la bona
utilització dels coberts i de la resta d’estris de taula.

Article 11. Reunions d’equip
Durant el curs escolar, a la Llar d’Infants es duen a terme reunions de diferent
temàtica. Aquestes reunions d’equip estan formades per Direcció, les
educadores i l’ educadora de suport.
Les reunions dutes a terme són les següents:
Reunió de planificació d’inici de curs.
Es tracten, entre d’altres, els següents temes:
-

Programació del curs (horaris, calendari, etc.)

-

UP que es duran a terme

-

Material escolar necessari

-

Sortides (excursions, colònies, etc.)

Reunió de planificació i valoració setmanal.
Es duu a terme un cop per setmana, i es tracten, entre d’altres, els següents
temes:
-

Programació d’activitats concretes ( material, dates, etc.)

-

Si és necessari elaborar i entregar als pares una circular o autorització
específica per a dur a terme l’activitat.

-

Posada en comú i valoració de les activitats realitzades.

El personal de la Llar d’Infants té un contracte de 6.30hores laborals cada dia.
D’aquestes hores es treballen 6:15h cada dia. El quart d’hora restant
s’utilitzarà per la reunió setmanal d’equip en què es programarà , s’avaluaran les
activitats portades a terme, es prepararà material per les diferents activitats i
s’elaborarà decoració per la llar i les aules.

Llar d’Infants Municipal El Nieró. Llorenç del Penedès

LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL

El Nieró

Les educadores i l’educadora de suport de la Llar d’Infants tenen la obligació
d’assistir a les reunions d’equip convocades per la Direcció i/o el/la Regidor/a
d’Educació de l’Ajuntament.
Es consideren causes d’absències justificades a les reunions convocades per la
direcció del centre quan:
•

Per baixa laboral

•

Per matrimoni o parella de fet

•

Per naixement d’un fill

•

Per accident, malaltia greu o hospitalització pròpia o d’un familiar de fins
els segon grau de consanguinitat.

•

Per mort d’un familiar de fins el segon grau de consanguinitat.

•

Per concursar a exàmens en centres oficials.

•

Per gaudir de dies d’assumptes propis o vacances.

De totes les reunions realitzades s’aixeca acta de reunió. Cada setmana de
forma rotatòria, una de les educadores redacta l’acta de reunió.
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DRETS I DEURES DELS MEMBRES DE LA
COMUNITAT EDUCATIVA
CAPÍTOL 6 : DRETS I DEURES
Article 12. Drets i deures de les educadores.
•

Atendre i informar les famílies en relació al desenvolupament integral del
seu fill/a.

•

Atendre les necessitats físiques, fisiològiques i d’higiene dels infants,
introduint-los en la progressiva adquisició dels hàbits.

•

Participar en les reunions convocades per la Direcció i en les reunions i
entrevistes amb els pares.

•

Realitzar tasques educatives destinades a aplicar programacions i a
introduir valors i actituds positives a cada infant.

•

Realitzar activitats de formació permanent.

•

Complir amb l’exercici de les seves funcions docents.

•

Assistir puntualment d’acord amb el seu horari.

•

Realitzar una atenció personalitzada dels infants.

•

Guardar el secret professional en tots aquells aspectes que ho
requereixi.

Article 13. Drets i deures dels infants.
•

Rebre una formació que permeti aconseguir el desenvolupament integral
de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials
comunament acceptats en la nostra societat.

•

Valorar objectivament el seu progrés personal.

•

Respectar les seves conviccions religioses, morals i a respectar a la seva
intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions familiars.

•

Potenciar la integritat i la dignitat personal.

•

Respectar la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva
dignitat personal.
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•

Protegir-los contra qualsevol agressió física, emocional o moral.

•

Dur a terme la seva educació en condicions de seguretat i higiene
adequades.

•

Tenir un ambient de convivència que fomenti el respecte i la solidaritat
entre els companys.

•

La Llar d’Infants ha de guardar reserva sobre tota aquella informació de
què disposa, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars.

•

Tenir dret a la igualtat d’oportunitats sense tenir en compte la seva raça
o religió.

•

Respectar als altres.

•

Participar en les activitats que es portin a terme dins el nostre centre.

•

Respectar les normes de convivència.

•

Respectar la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de
la comunitat educativa.

•

No discriminar a cap persona de la comunitat educativa per raons de
sexe, raça o per la seva situació familiar o social.

•

Respectar, utilitzar i compartir les instal·lacions amb els altres infants i
la resta de membres que configuren la comunitat educativa.

•

Respectar els drets de la resta dels alumnes.

Article 14. Drets i deures dels pares, mares o tutors legals.
•

Estar representats en els òrgans col·legiats que estableix la normativa
vigent.

•

Ser atesos per la direcció del centre.

•

Rebre informació sobre el calendari, l’horari i les activitats de la Llar.

•

Rebre informació sobre el seu fill/a sobre el procés d’aprenentatge a
l’escola, mitjançant reunions informatives, entrevistes, agenda i contacte
diari i personal amb l’educadora.

•

Transmetre qualsevol informació rellevant del seu infant necessària per
la correcta atenció i cura.

•

Sol·licitar entrevista amb l’educadora i/o directora sempre que ho cregui
convenient.
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Comunicar per escrit a l’Ajuntament la renúncia a la utilització de la
plaça.

•

Comunicar a la Directora o a la tutora si hi ha canvis en la identitat de la
persona encarregada de recollir l’infant.

•

Avisar per telèfon o personalment de l’absència del nen a la llar i els
motius que l’originen.

•

Col·laborar amb el personal educatiu en qualsevol aspecte relacionat amb
el seu fill/a.

•

Respectar la normativa de l’escola.

•

Complir les obligacions establertes com a condició d’usuaris.

•

Abonar les quotes mensuals de la llar d’infants per cadascun dels serveis.

•

No portar a l’infant a l’escola en el cas que pateixi alguna malaltia
contagiosa, mostri febre o n’hagi tingut durant la nit. En aquest cas la
família ho haurà de comunicar a la direcció del centre.

•

Respectar i acomplir la normativa interna del centre.

•

Complir les obligacions establertes en la seva condició d’usuaris.

•

Mantenir, en tot moment, la higiene adequada i necessària de llur fills/es.
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ASPECTES DE FUNCIONAMENT INTERN
DEL CENTRE

CAPÍTOL 7. FUNCIONAMENT INTERN:
La nostra Llar d’Infants disposa d’una sèrie de normes i recomanacions per tal
que el seu funcionament sigui correcte.
Article 15. Infraestructures:
La capacitat màxima d’alumnes a l’escola és de 61 nens.
La Llar d’Infants disposa dels següents espais
1 aula per infants de 0 a 1 any ( classe Blava) amb zona de descans i de
higiene independent.
1 aula per infants de 1 a 2 anys ( classe taronja) amb zona de descans i de
higiene independent.
1 aula per infants de 2 a 3 anys ( classe groga) amb zona de descans i de
higiene independent.
1 aula per infants de 2 a 3 anys ( classe verda) amb zona de descans i de
higiene independent.
1 Despatx de Direcció
1 sala de professores
1 arxiu
2 serveis: un general i un altre amb dutxa i guixetes pel personal
educador.
1 bugaderia
1 menjador amb magatzem
1 magatzem
1 pati exterior i una zona de joc sota cobert
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Article 16. La ràtio.
El grup de nens i nenes s’ajustarà al que determina el Decret 282/2006 de 4 de
juliol quedant de la següent manera:
•

Grup d’infants de 4 a 12 mesos: 8 nens/es per aula

•

Grups d’infants d’1 a 2 anys: 13 nens/es per aula

•

Grups d’infants de 2 a 3 anys: 20 nens/es per aula

Aquestes ràtios establertes pel Departament d’Educació es compliran sempre.
En el cas que aquestes ràtios s’hagin d’augmentar , la Direcció de la Llar ho ha
de comunicar al titular de la Llar,

l’Ajuntament, i aquest

als Serveis

Territorials del Departament d’Educació.
Article 17: Període de preinscripció i matrícula.
La Llar d’Infants ha d’impulsar, anualment, una oferta suficient per atendre la
demanda de places de 1r. Cicle tenint en compte la capacitat màxima
autoritzada.

L’Ajuntament donarà a conèixer el procés de preinscripció i

matriculació al centre mitjançant l’enviament de cartes a les famílies del
municipi que tinguin nens/es entre 0 i 3 anys.
El calendari del període de preinscripció i matrícula serà el que proposi el
Departament d’Educació.
El procés de preinscripció i matrícula es realitzarà a la l’Ajuntament.
En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a les places ofertades, el
Consell Escolar aplicarà els criteris de prioritat establerts pel Departament
d’Educació i aquells que estableixi l’Ajuntament i s’admetran tants alumnes com
places s’hagin ofertat.
Un cop hagi finalitzat el període de preinscripció es publicarà la llista d’alumnes
admesos i exclosos i s’obrirà un període de reclamacions. Un cop estudiades les
reclamacions es publicarà a la Llar d’Infants i a l’Ajuntament la llista definitiva
d’alumnes admesos pel curs següent.
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Els alumnes s’incorporaran al centre durant el mes de setembre, i en alguns
casos és possible la seva incorporació al llarg del curs. Davant aquest fet, des
de la Llar d’Infants es recomana a les famílies que els seus fills/es iniciïn el
curs escolar el més aviat possible, per tal de millorar l’adaptació de l’infant al
centre.
Els pares que ho desitgin podran sol·licitar les beques del Consell Comarcal del
Baix Penedès.
Els infants que no han obtingut plaça passaran a formar part de la llista
d’espera, en l’ordre establert pel barem i pel sorteig. Si es produeixen vacants
durant el procés de matrícula o durant el curs s’oferirà la plaça per ordre als
infants d’aquesta llista baremada.
Es reservarà una plaça per aula per atendre alumnes amb necessitats
educatives específiques, durant el període de preinscripció. Un cop finalitzat el
procés de preinscripció, si no queden cobertes, es convertiran en places
ordinàries, segons com estableix la normativa vigent.
Article 18: Horari i calendari de la Llar d’Infants.
L’activitat de la Llar d’Infants va des del mes de setembre i fins al mes de juliol
ambdós inclosos.
El calendari de cada curs escolar s’aprovarà per Consell Escolar un cop hagi
rebut el vistiplau del titular del centre.
Des de setembre i fins al mes de juny l’horari del centre és el següent:
•

7:45h a 8:45h: 1ª Permanència del matí

•
•
•
•
•

8:45h a 9:00h: 2ªPermanència del matí
9:00h a 9:30h: Entrada
9:30h a 12:00h: Horari lectiu
12.00h a 13:00h: Permanència del migdia
12:00h a 15:00h: Menjador i migdiada
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• 15:00h a 15:30h: Entrada
•

15:00h a 16:30h: Horari lectiu i berenar

• 16:30h a 17:00h: Sortida
• 17:00h a 17:30h: Permanència de la tarda
Al mes de juliol l’horari serà el següent:
•

7:45h a 8:45h: 1ª Permanència del matí

•
•
•
•
•

8:45h a 9:00h: 2ªPermanència del matí
9:00h a 9:30h: Entrada
9:30h a 12:00h: Horari lectiu
12.00h a 13:00h: Permanència del migdia
12:00h a 15:00h: Menjador i migdiada

En el cas que un alumne hagi de sortir del centre durant la jornada escolar, el
pare, mare o tutor legal haurà d’avisar al centre amb antelació.
Si un alumne ha d’arribar a l’escola una vegada s’ha tancat la porta d’entrada
haurà d’avisar amb antelació a les educadores i a la direcció del centre sempre i
quan sigui un retard justificat ( per exemple, visita al metge).
Cal recordar que durant el mes de juliol, la llar d’infants no dóna servei a la
tarda, i que al mes d’agost l’escola roman tancada.
Abans del període de pre-inscripció, els nens/es que assisteixin a la Llar
d’Infants, podran gaudir d’una jornada de portes obertes per establir el primer
contacte amb la que serà la seva classe, la seva educadora i els seus companys.
Article 18.1: L’Adaptació
L’adaptació al centre dels alumnes nous es farà de forma progressiva i a mesura
que els nen/a es vagi acostumant al ritme de la llar s’anirà allargant el temps
d’estada al centre. L’equip educatiu considera que el primer dia que l’infant
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assisteix a la llar es quedi 1:30h, tant al matí com a la tarda, i s’anirà allargant
aquest temps d’estada a la llar en funció de com es vagi adaptant al centre.
A la entrevista que mantenen a l’inici de curs els pares amb l’educadora del seu
fill pactaran el període d’adaptació i l’horari més convenient pel seu fill/a.
Els alumnes que assistien el curs anterior al centre, el primer dia de curs ja
podran fer ús de tot l’horari i de tots els serveis ( acollides i menjador).
Article 18.2: Menjador
Per als nens que utilitzin el servei de menjador, l’horari és de 12h a 13h. De 13h
a 15h els infants podran utilitzar el servei de descans.
Hi ha diferents modalitats per fer ús del servei de menjador.
Menjador amb càtering ( de 12h a 15h/ de 12h a 13h).
Càtering dinar i berenar ( de 12h a 15h/ de 12h a 13h).
Càtering només dinar ( de 12h a 15h/ de 12h a 13h).
Menjador amb carmanyola ( de 12h a 15h/ de 12h a 13h)
El menjar de la Llar d’Infants l’elabora La Cassola Riallera diàriament ( els
alumnes que fan servir la carmanyola l’han de portar de casa seva).
Durant el curs 14-15, la Direcció de la Llar d’Infants elaborarà un Pla de
funcionament de menjador.
Article 18.3: Pla anual d’activitats
La Direcció del centre elaborarà un Pla Anual d’Activitats que explicitarà la
priorització en el curs dels objectius globals i la descripció del calendari i
horari de les activitats escolars dels infants i de formació i de coordinació de
les educadores.
La planificació de les activitats que hagin de ser realitzades fora de la Llar
d’Infants, o que pel seu caràcter impliquin alteració de l’horari lectiu habitual,
s’hauran d’incloure en el Pla Anual d’Activitats del centre i s’hauran de preveure
amb l’antelació mínima d’un trimestre.
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Article 19.-Vestuari
La roba que es porta a l’escola ha de ser còmoda (fàcil de posar i treure). Cal
evitar cremalleres, botons, peces amb tirants... per facilitar el canvi de
bolquers i més endavant l’autonomia en el control d’esfínters.
També cal evitar botons als punys per comoditat quan es van a rentar les mans, i
serà millor que les mànigues acabin en una goma.
A les bates i peces d’abrigar cal cosir-hi una beta o tira de goma (10 cm
aproximadament) per poder-la penjar amb facilitat als penjadors.
Article 20.- Material
Els nens/es hauran de portar a l’escola la primera setmana de setembre, el
mateix dia que comença o uns dies abans, un equip personal (format per una
bossa de roba amb recanvi complert, bolquers, tovalloletes, mocadors de paper,
i altre que determini el centre).
Els nens/es que facin ús del servei de menjador pitets, xumet, nina... si es
necessita per dormir.
Tot aquest material haurà d’estar marcat amb el nom del nen/a.
Article 21.- Mesures higiènic-sanitàries.
Totes les persones relacionades amb el centre hauran de respectar les mesures
higièniques necessàries per tal de contribuir-ne al funcionament adequat.
No es podrà assistir al centre en el cas de brutícia o manca manifesta d’higiene,
malaltia en procés infecciós, febre, diarrea sense catalogar, erupcions i
alteracions contagioses de la pell, i en general, amb qualsevol malaltia
contagiosa.
En el cas que l’infant es posi malalt o es detecti algun dels símptomes esmentats
abans, mestre és al centre, la directora o l’educadora avisarà immediatament a
la família per tal que l’infant no hagi de quedar-se el centre més temps que el
necessari fins que la família el reculli.
El centre té dret a l’hora de reincorporar a un nen que hagi patit una malaltia, a
demanar un informe mèdic que n’acrediti la total recuperació.
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No es donarà cap medicament a un nen/a sense que la família signi l’autorització
a l’agenda del seu fill conforme les educadores poden subministrar el
medicament i ,a més a més, el pares han d’aportar la recepta mèdica en la què
s’indica la dosi, l’hora i la durada del tractament. En cas contrari no es podrà
subministrar.
No s’acceptarà l’assistència a l’escola de cap nen/a que presenti:
•

Febre superior a 37,5ºC

•

Diarrea líquida

•

Infeccions a la boca

•

Alteracions i erupcions a la pell

•

Conjuntivitis

•

Paràsits intestinals

•

Polls o llémenes

•

I altres malalties contagioses

Les famílies han de comunicar al centre que el seu fill/a està malalt i quina
malaltia està patint per posar-ho en coneixement de la resta de pares,
protegint sempre la privacitat de l’infant.
Article 22.-La farmaciola escolar:
La farmaciola escolar es troba al servei de les educadores, protegit de la llum,
la calor i la humitat.
Col·locada a l’abast de tothom qui hagi d’accedir, tancada però no amb clau.
Elements que ha de contenir:
•

Gases estèrils, millor en bosses individuals

•

Sabó

•

Cotó fluix

•

Caixa de tiretes

•

Esparadrap, preferiblement antial·lèrgic

•

Benes de diferents mides
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•

Un termòmetre

•

Tisores de punta rodona

•

Pinces

•

Antisèptic d’ús extern

•

Alcohol i/o aigua oxigenada

•

Sucre

•

Sèrum fisiològic

•

Un producte per alleujar la coïssor de les picades d’insectes

•

Guants d’un sol ús.

Article 23. Els accidents.
Si l’infant pateix un accident lleu en el qual no es necessita l’ajuda d’un
facultatiu, les primeres cures les realitzarà l’educadora.
Si l’accident requereix una visita al centre mèdic per realitzar la cura, es
comunicarà a la família que haurà de venir a buscar, el més aviat possible, a
l’infant.
En el cas que la família no sigui localitzada, la Direcció de la Llar ,i en la seva
absència, les educadores trucaran al CAP ( 977-67-75-14) del municipi o al 112.
Article 24: Les sortides.
Cada curs escolar l’equip educatiu planteja diferents sortides educatives per
tal que els nens/es relacionin els aprenentatges que han fet a l’aula amb l’entorn
proper de manera directa.
Totes aquestes activitats formen part de la programació de l’aula i per tant són
activitats molt recomanables.
Quan es facin sortides del centre es garantirà sempre un mínim de dos
acompanyants per grup classe i sempre en funció del tipus d’activitat de la
sortida.
Els pares hauran de signar la seva conformitat per escrit en totes les sortides.
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Si el nen no pot participar a l’activitat per qualsevol motiu, pot assistir

a

l’escola, però els pares han de ser coneixedors que aquell dia el seu fill no
estarà ni amb la seva educadora ni amb els seus companys, sinó que estarà en
una altra classe.
Article 25. Els informes.
Les tutores disposen de pautes referents al progrés i a l’adquisició de
coneixements de l’infant

que han d’omplir trimestralment. Aquestes pautes

serveixen d’ajuda per elaborar els informes de final de curs que s’entreguen a
les famílies.
Article 26. El personal docent de la Llar d’Infants.
El nombre i titulació del personal educador s’adequa als requeriments de la
legislació vigent, en aquest cas al Decret 282/2006 de 4 de juliol pel qual es
regula el primer cicle d’Educació Infantil i els requisits dels centres. En
conseqüència, l’equip educatiu que treballi a la nostra Llar d’Infants ha d’estar
en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil, del títol de
grau equivalent, o del tècnic superior en educació infantil.
El personal de la Llar d’Infants disposarà del mes d’agost de vacances, dies
d’assumptes propis i dies de festa local. Aquests últims dies esmentats es
gastaran, per norma general, a les vacances de Nadal.
En el cas de baixa laboral, sota la supervisió de la direcció i tenint en compte la
necessitat d’oferir el servei correctament, l’Ajuntament procedirà a la
substitució passats tres dies, tal i com indica el Conveni col·lectiu de
l’Ajuntament.
Article 27.- Personal en pràctiques
La llar d’infants podrà acollir personal en pràctiques en la forma prevista en
l’ordenament sectorial. Les condicions d’admissió i l’horari s’establiran abans de
començar.
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El personal en pràctiques actuarà de forma subordinada a l’educador/a que té
cura de l’aula i que és el màxim responsable.
Article 28.- Altre personal vinculat al centre
La llar d’infants disposa dels serveis externs següents:
• Personal contractat per fer la neteja diària del centre
• Personal contractat per al servei de menjador
Article 29.- Reunions i entrevistes amb les famílies
Abans de començar el curs, la Regidora d’Educació, juntament amb la Direcció i
l’equip educatiu, convocarà a tots els pares per informar dels canvis que pugui
haver, aspectes generals del proper curs, aclarir dubtes per part dels pares,
mares o tutors legals.
Un cop finalitzada aquesta reunió cada educadora anirà a la seva aula amb els
pares dels nens/es d’aquell curs i farà una reunió general en la què explicarà
com anirà el període d’adaptació, la programació i altres temes relacionats que
preocupin als pares/mares.
Durant la primera setmana de setembre, l’escola convoca als pares dels infants
nous a una entrevista personal amb la tutora del seu fill/a per tractar els
aspectes més personals de cada alumne i comentar el qüestionari que han
omplert els pares/mares o tutors legals.
A partir de maig s’oferirà a tots els pares la possibilitat de concertar una
reunió amb l’ educadora per tal que aquesta els hi expliqui quina ha sigut
l’evolució del seu fill/a durant el curs.
A banda d’aquestes reunions, els pares poden mantenir reunions amb les
educadores sempre que hi hagi algun tema que els preocupi respecte al seu
fill/a. Igualment poden fer les educadores quan vegin algun comportament
estrany en l’infant dins de les activitats diàries de la llar.
Article 30.- Directrius d’actuacions en cas de pares separats:
La Llei 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, a l’article 3,
estableix que els pares tenen dret a ser informats sobre el progrés
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d’aprenentatge i la integració socioeducativa dels seus fills, com també a ser
escoltats en les decisions que l’afectin. Els correspon de conèixer i donar
suport a l’evolució del seu procés educatiu, en col·laboració amb les educadores i
el centre.
Tant la mare com el pare tenen el dret a rebre informació sobre activitats que
es porten a terme a la Llar d’Infants( circulars referents a activitats, sortides,
col·laboracions...).
En cas de separació, no es poden fer informes demanats per un dels progenitors
a no ser que ho demani un jutge.
Al centre educatiu ha de constar la fotocòpia de la sentència o resolució
judicial havent prèviament mostrat una còpia testimoniada que serà compulsada
pel mateix centre.
En el cas que els progenitors tinguin la pàtria potestat de l’infant cal donar la
informació primordial a tots dos progenitors. Les informacions diàries:
excursions, material, coses del dia a dia, només s’han de donar a aquell sobre qui
recau la guarda i custòdia si només la té un.
També s’ha de tenir en compte quin serà el règim de visites que s’estableix en
resolució judicial i/o administrativa.
Les entregues dels menors es faran al progenitor que correspongui de
conformitat a la sentència o resolució judicial vigent.
En cas de pares separats de fet, sense resolució judicial, els menors es podran
entregar als dos progenitors , o persones autoritzades pels mateixos, en tant
que titulars de la pàtria potestat.

Article 31.- Dret a la imatge
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la
Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, la direcció del
centre demanarà a l’inici de l’escolaritat el consentiment als pares o als tutors
legals per poder publicar fotografies, vídeos o semblant, a internet o en
qualsevol altre format ( blog de la Llar d’infants, Portal Nou...), on apareguin els
seus fills/es on aquest/a siguin clarament identificables.
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Article 32.- Protecció de dades
En virtut del que disposen els articles 4,5,6 i següents i concordants de la Llei
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, la Llar d’Infants
Municipal El Nieró demanarà a l’inici de l’escolaritat el consentiment als pares o
als tutor legals per poder fer ús intern de les dades personals relatives als
infants.
Article 33: Modificacions del Reglament.
El present document està a disposició dels membres que configuren la nostra
comunitat educativa.
Les Normes de funcionament i d’organització de la Llar d’Infants són aplicables
a la gestió del servei objecte del present document.
Aquest document s’aprovarà per sessió de Consell Escolar i entrarà en vigor
l’endemà de la seva aprovació.
Podrà ser renovat per acord de 2/3 dels membres que configuren el Consell
Escolar.
En tot el que no estigui previst en aquest document s’aplicarà la normativa
vigent.
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