
LLAR D'INFANTS “LO RACÓ DEL PETIT”

FUNCIONAMENT GENERAL

Es respectaran els horaris d’entrada i sortida. A les hores establertes es tancarà la porta d’accés a la

Llar.

Durant les entrades i sortides cal que es respecten totes les instal·lacions tant els acompanyants,

com els  infants.

Quan a l'infant l’ha de venir a buscar alguna altra persona de les que no venen habitualment, s’ha

d’avisar abans. No  donarem l'infant a cap persona que no estigui autoritzada. Encara que nosaltres

coneguem a la persona que ve a buscar-lo. Una vegada ha vingut un cop, ja no cal avisar més

vegades, fins que el pare o la mare, o el tutor  o la tutora legal ens digui el contrari.

Podeu venir a buscar el vostre fill o filla per a anar al metge. I després tornar-lo a portar a la llar.

Es realitzarà un període d'adaptació durant dues setmanes, tots els infants que comencin per primer

cop a la llar, faran una reducció de la jornada, la primera setmana:

Els lactants de 10:30h. a 12:00h. 

Els infants de P-1 de 10:00h. a 12:00h. 

Els infants de P-2  de 10:00h. a 12:30h. 

La segona setmana els infants de P-1 i P-2 poden fer l'horari de 9 a 12.30h,  i els infants de P-0

faran l'horari de 10:00h. a 12:15h.. A partir d'aquestes dues setmanes ja poden tots els grups d'edat

fer horari normal.  

El període d'adaptació per a infants provinents d'altres llars és d'una setmana. L'horari  dels menuts 

es determinarà per les educadores tenint en compte el grup d'edat al qual pertanyin. Aquesta 

assistència prèvia de l'infant a un altre centre ha d'estar degudament justificada.

Quan l'infant tingui 37'5ºC de febre, s’avisarà als telèfons que tenim a la fitxa d'inscripció. És molt

important que estiguin actualitzats.

Tota la roba com jaquetes, bufandes, gorros, guants, ha d’estar marcada amb el nom de l'infant.

També la que portin de recanvi.

Els infants no han de portar joies que siguin fàcils de posar a la boca. Les educadores no es fan

responsables en el cas de pèrdua.
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El medicament que l'infant hagi de prendre durant l’horari de la Llar no serà subministrat per les

educadores. El pare o la mare, o tutor/a legal pot venir a donar-li-ho; o un altra persona a la qual ells

autoritzin.

La bata s’ha de marcar amb el nom i la inicial del primer cognom. Ha de portar coll i punys amb

goma i no portar botons. El coll ha de portar una beta per poder-la posar als penjadors.

No es poden portar iogurts de vidre.

No portar pantalons de peto.

No portar corretges.

Portar sabates amb velcro, no amb cordons.

Portar roba molt còmoda.

De totes les activitats no quotidianes, com per exemple les sortides, n'informarem a les famílies amb

antelació.

Els pares  i mares que no visquin tots dos amb l'infant, s’han d’informar entre ells de les activitats

que  faci  el  seu  fill  o  filla  a  la  llar.  Les  educadores  no  ho  comunicarem  per  duplicat.  Per  tal

d'aconseguir entre totes les parts una comunicació fluida, les educadores, restem a disposició de

pares i mares per a qualsevol consulta que ens vulgueu fer sobre el vostre infant. 

El divendres és el dia de la fruita i s'ha de portar fruita per a esmorzar i berenar.

Amb  motiu  de  la  Covid-19  adoptarem  les  mesures  d’higiene  i  seguretat  que  el  Departament

d’Educació ens vagi marcant i aquestes es traslladaran immediatament a les famílies mitjançant el

correu electrònic facilitat a la butlleta d’inscripció. 
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