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1. INTRODUCCIÓ 

 

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centres és un document prescriptiu 

que ha de recollir els aspectes relatius al funcionament intern del centre en allò no 

específicament previst a l’ordenament normatiu general. 

La Llei Orgànica del Dret a l’Educació (LODE), promulgada el 1985, regula que 

l’educació a que tots els ciutadans tenen dret serà obligatòria i gratuïta en el nivell 

d’educació general bàsica. I preveu la confecció d’aquest Reglament que ha de 

comptar amb l’aprovació del Consell Escolar.  

L’any 1990, amb la promulgació de la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu 

(LOGSE), s’ordena la reforma global del conjunt del sistema educatiu i que es 

defineix l’educació infantil com una de les etapes d’ensenyament de règim general. 

Aquesta llei defineix l’educació infantil com una etapa que acollirà els nens i nenes 

fins a 6 anys d’edat i que tindrà caràcter voluntari. 

El 10 de juliol de 2009, s’aprova la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). 

Aquesta llei constitueix una regulació pròpia i singular, feta d’acord amb les 

competències de l’autogovern de Catalunya, amb la voluntat de tenir un sistema 

educatiu d’acord amb la societat catalana, receptor del millor bagatge de la llarga 

tradició educativa d’aquesta societat i orientat a satisfer-ne la voluntat col·lectiva de 

superació.  

El 9 de desembre de 2013, sorgeix la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat 

Educativa (LOMCE). 

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre afecta tota la comunitat 

educativa, per tant és aconsellable que tots els seus estaments participin en la seva 

elaboració fent les modificacions i aportacions que calguin per millorar-lo a través del 

Consell Escolar. 

Ha de garantir els drets que la legislació atorga a cada sector i estructurar normes 

tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives per portar a terme el procés 

educatiu i al mateix temps poder disposar de mecanismes adequats per modificar i 

canviar el que calgui, per tant sempre té un caràcter de provisionalitat i 

perfeccionament. 
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2. LÍNIA PEDAGÒGICA 

 

Els principis generals que conformen l’actuació de la Llar d’infants són: 

a) La promoció de la llibertat, la tolerància, la solidaritat com a valors fonamentals en 

una societat democràtica, amb el consegüent respecte als drets i les llibertats 

fonamentals i l’obertura, la participació i la democratització en tots els seus àmbits 

d’actuació. 

b) L’acceptació de totes les persones sense fer discriminacions per raons de 

naixement, raça, sexe, religió, ideologia, situació personal o familiar. 

c) La utilització del català com a llengua pròpia de l’escola i la promoció de la llengua 

i de la cultura catalanes en el seu marc d’intervenció. Les activitats internes i externes 

de la comunitat educativa, tant les orals com les escrites i les comunicacions amb les 

famílies, han de ser normalment en català. 

d) L’atenció especial a tots aquells aspectes de tipus educatius, social i sanitari que 

condueixin els nens i nenes que hi assisteixin i a la comunitat més àmplia a una 

millora de la seva qualitat de vida. 

La metodologia de la Llar d’infants Municipal “Coloraines” aspira a aconseguir els 

objectius fonamentals de cada etapa del creixement dels nens, d’acord amb les 

orientacions psicopedagògiques fonamentals per a cadascuna d’elles. Respectarà i 

promourà els drets dels infants en el marc de la legislació vigent. Tindrà en compte els 

diferents ritmes de desenvolupament dels infants, adequant l’ensenyament a les 

diverses característiques personals i socials que condicionen els aprenentatges, 

seleccionant i organitzant de manera adequada els continguts que els nens i nenes 

aprenguin, potenciant que l’activitat de classe discorri en les millors condicions 

possibles perquè cada infant i el grup en conjunt s’esforci per actuar amb autonomia, 

així com establint els mitjans necessaris perquè cada infant se senti atès, orientat i 

valorat, sense veure’s condicionat per estereotips culturals i de gènere, quan ho 

necessiti i sense cap tipus de discriminació. 
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La Llar d’infants farà seva la finalitat de l’educació infantil de contribuir al 

desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, 

proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb 

expectatives d’aprenentatge. L’acció educativa ha de permetre el desenvolupament 

afectiu, el creixement personal dels infants, la formació d’una imatge positiva i 

equilibrada d’ells mateixos, el descobriment de l’entorn, de les possibilitats del seu 

propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal, perquè actuïn cada vegada 

d’una manera més autònoma; la possibilitat d’experimentar, de relacionar-se i de 

comunicar-se amb les altres persones, infants i persones adultes, per mitjà dels 

diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes 

elementals de convivència, de relació i de respecte al principi de la no- discriminació. 

La Llar d’infants ha de desenvolupar totes les seves capacitats i potencialitats a través 

de les múltiples ocasions que aquest ambient convida al nen i a la nena a jugar, crear, 

experimentar i conèixer. 

En cas de nens i nenes amb necessitats educatives especials la Llar aplicarà les 

mesures necessàries perquè l’infant tingui els suports necessaris per assolir el màxim 

desenvolupament  de les seves capacitats personals i els objectius a aconseguir.  

Es tindran  especialment en compte les dificultats dels infants en el moment en què es 

detectin, a fi i efecte de prendre les decisions necessàries per afavorir-ne el procés de 

desenvolupament i aprenentatge. 
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3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 

La nostra comunitat educativa està formada per un Òrgan col·legiat i un Òrgan 

unipersonal. 

També ofereix servei de menjador.  

 

3.1. Òrgan col·legiat 

El Consell Escolar de la Llar d’infants (centres públics d’educació infantil de primer 

cicle) és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre.  

Les competències, la composició, el procediment d’elecció dels membres i el 

funcionament del Consell Escolar vénen regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d’educació (BOE núm.106-04/05/2006). Pel Decret 282/2006, de 4 de juliol pel 

qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres 

(DOGC núm. 4670 – 06/07/2006). I el Decret 317/2004, de 22 de juny pel qual es 

regulen la constitució i la composició del Consell escolar, la selecció del director o de 

la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents 

públics (DOGC núm.4161 – 25/06/2004). 

 

Composició del Consell Escolar : 

- Director/a de la Llar d’infants. 

- Un/a representant de l’ajuntament del municipi on és la Llar d’infants. 

- Un/a representant del personal educador elegit d’entre ells i per ells. 

- Un/a representant dels pares dels infants elegit d’entre ells i per ells. 

- Un/a representant del personal d’administració i serveis. 

Les Llars d’infants de més de tres grups afegeixen a la composició anterior: 

- Un/a segon/a representant del personal educador. 

- Un/a segon/a representant dels pares. 

Així com un representant de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes  (AMPA). 

Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es 

renova la meitat dels membres representants del personal educador. El/la representant 

dels pares i les mares en el Consell Escolar és escollit per dos anys.  



Normes d’Organització i Funcionament de Centres                   Curs 2020-21 

 

Llar d’Infants Municipal “Coloraines” 8 

Quan es produeix una vacant en el Consell Escolar és ocupada pel següent candidat/a 

més votat/ada en les darreres eleccions. El nou membre escollit ho és pel període 

establert amb caràcter general. 

El Consell Escolar es reuneix una vegada al trimestre i preceptivament a l’inici i final 

de curs. 

 

3.2. Òrgan unipersonal 

És un òrgan unipersonal de govern de la Llar d’infants d’estructura lineal el/la 

director/a. 

Les seves competències són: 

a) De caràcter general: 

 - Direcció de tot el personal adscrit a la Llar d’infants. 

 - Supervisió de la feina realitzada per altre personal no adscrit directament al 

centre, però que esporàdicament hi realitzin treballs, obres o manteniment de serveis. 

 - Controlar i vetllar formalment pel perfecte estat i manteniment del centre 

(infrastructura, neteja, seguretat). 

 -  Atenció al públic en general. 

 - Representació pública del centre en les relacions amb altres institucions, 

Centre d’Ensenyament i associacions. 

 - Planificació i coordinació amb els òrgans de govern municipals, per tal de 

definir i aplicar les directrius encomanades des d’aquests òrgans. 

 - Planificació i coordinació amb altres departaments, serveis o dependències 

de l’Ajuntament. 

 - Complir, aplicar i fer complir les normes de funcionament de l’escola. 

 - Coordinació de la programació general del centre. 

 - Aplicació de les directrius aprovades per l’equip educatiu i control del 

compliment dels acords. 

 - Mantenir secret professional en relació a la informació i documentació 

confidencial de les famílies i en relació al personal del centre. 

 - Vetllar perquè les informacions de la Llar arribin als pares. 

 - Fomentar la participació i col·laboració de les famílies en la vida de la Llar 

d’infants. 

 - Procurar que les educadores facin l’entrevista personal amb els pares. 
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 - Complir i fer complir la normativa. 

 - Ajudar i facilitar a l’AMPA i al Consell escolar la seva participació en la 

vida de l’escola i tenir en compte les seves aportacions. 

 

b) De caràcter pedagògic: 

 - Distribució dels alumnes per classes segons grups homogenis d’edat al 

principi de cada curs. 

 - Assessorament i col·laboració amb les educadores, la línia pedagògica a 

seguir durant el curs escolar. 

 - No desautoritzar les educadores en petits conflictes quotidians davant els 

pares, sinó fer de mitjancera. 

 - Elaborar, conjuntament amb les educadores, la línia pedagògica a seguir 

durant el curs escolar. 

 - Elaborar, conjuntament amb les educadores el Projecte Educatiu de centre, el 

Projecte Curricular, la Memòria Anual i la Carta de Compromís Educatiu. 

 - Recollida i emmagatzematge d’informació sobre els infants i les seves 

famílies durant el procés de matriculació i al llarg de la seva escolarització. 

 - Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de 

l’alumne o alumna, sempre que respectin els drets de l’infant. 

 - Estudi dels possibles casos d’integració de nens amb deficiències i el seu 

seguiment amb l’educadora. 

 - Preparació i coordinació de les reunions de l’equip educatiu (confecció de 

l’ordre del dia, coordinació i redacció d’actes...). 

 - Presentació de propostes de temes per a debat, reflexió i avaluació d’aspectes 

del funcionament del centre. 

 - Preparació i coordinació general de les reunions per als pares. 

 - Presentació de les propostes de formació permanent a través de cursets, 

seminaris o bé mitjançant lectures específiques. 

 

d) De caràcter administratiu: 

 - Elaboració del pressupost anual de despeses, conjuntament amb la Regidora 

de l’Àrea. 

 - Control de les despeses. 
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 - Confecció a l’inici de cada curs escolar, de les relacions de baixes i control 

intern. 

 - Recepció  i tramitació de la correspondència. 

 -  Disseny i aplicació del procés de preinscripció. 

 - Tramitació de la matriculació. 

 

3.3. Serveis 

La Llar d’infants disposa d’un servei de menjador opcional per als infants que ho 

necessitin, que funciona des de les 12 del migdia  fins a les 3 de la tarda, considerant 

que durant aquest horari es comprèn una estona de descans (de 1 del migdia a 3 de la 

tarda, aproximadament). 

Es pot escollir entre dos menús: triturat (menú variat: primer plat bullit, llegums i/o 

verdures; i el segon a la planxa, carn i/o peix) i el sencer normal, amb llegums, pasta, 

verdura,.... També hi haurà menús tradicionals de temporada, per exemple, menú de la 

Castanyada amb moniato per postres, sopa de galets, “platillo” i torrons per Nadal,...  

Hi ha menú astringent si és necessari, i menús adequats a intoleràncies d’aliments, en 

el cas que siguin necessaris. En casos d’intolerància a algun aliment específic, es 

demanarà un informe mèdic. Al migdia, per dinar, no s’accepta menjar de casa. 

Els nens que utilitzin el menjador eventualment, han d’avisar abans de les 9 del matí, 

tant per demanar un menú sencer com triturat. Pels alumnes fixes només cal avisar en 

el cas de voler anul·lar un dinar, també abans de les 9 del matí. 

El dinar és proporcionat pel Càtering Vilanova.  

Es donaran els menús mensualment a principi de cada mes, que seran proporcionats 

pel mateix Càtering Vilanova que elabora el menjar. Alhora que s’informarà, 

diàriament, als pares de com ha menjat el nen/a a través de l’agenda i/o verbalment, si 

és possible. 

Les educadores tenen cura de tots els nens i nenes, alhora que controlen el bon 

funcionament del menjador. Després de dinar, aproximadament al voltant de la 1 del 

migdia, els nens i nenes fan la migdiada a dues aules destinades exclusivament per 

aquesta funció. Cada infant disposa d’un matalàs amb els seus llençols i objectes 

personals portats de casa cada dilluns i retornats el divendres per netejar. 

El dormitori sempre estarà vigilat per una persona. 
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De manera excepcional, aquest curs, el dormitori només és ocupat pels infants de P2 

mentre que els nens i nenes de P1 dormen cadascú a la seva aula, com a mesura de 

seguretat vers a la Còvid-19.   

El berenar es porta de casa dins d’una bossa de roba marcada amb el nom del nen/a. 

Es comença a berenar a 2/4 de 4 de la tarda a la mateixa classe. 

Es recomana als pares que portin poc berenar, si els venen a buscar abans de les 5 de 

la tarda, i variat. En el cas de portar una peça de fruita sencera, l’educadora és qui la 

pela, la talla i la serveix a l’infant dins d’un vol de plàstic. Els nens/es que porten un 

entrepà, embotit, galetes, crossants,... se’ls hi dóna dins de l’envàs, que prèviament 

l’educadora ha obert, on hi portaven el menjar de casa. En el cas de no venir dins de 

cap envàs es col·loca sobre un tovalló de paper damunt de la taula, netejada abans de 

començar a berenar. 

Pel que fa al consum d’aigua, els infants durant el servei de menjador beuen aigua 

embotellada, proporcionada pel mateix càtering que subministra el dinar. Mentre que 

al llarg del dia beuen aigua de l’aixeta, amb un vas que cada nen/a ha portat de casa i 

té al seu abast per així facilitar una major autonomia. 

L’Empresa Prodaisa assegura que l’aigua de Fornells de la Selva és apte pel consum 

humà; l’aigua és de mineralització dèbil alhora que la Llar d’infants realitza controls 

d’aigua diàriament a disposició dels pares que ho vulguin consultar. 

La gestió del menjador es fa des de la Direcció del centre. 

La normativa del menjador, serà la marcada cada inici de curs. 
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4. DRETS I DEURES 

 

4.1. Drets i deures de les educadores 

a) De caràcter educatiu i pedagògic: 

 - Facilitar i fer el seguiment de l’adaptació del nen a l’escola bressol. 

 - Informar els pares del procés d’adaptació dels nens i proporcionar un 

ambient agradable per tal que el nen s’integri al grup de classe. 

 - Ajustar la programació de l’aula a la general del centre. 

 - Aplicar els acords i normativa aprovats. 

 - Organitzar l’espai i un ambient agradable per tal d’aconseguir els objectius 

educatius. 

- Fer-se responsable de l’atenció i el seguiment, tant individual com de grup, 

del procés de desenvolupament de l’infant, i d’afavorir que tots els infants se sentin 

segurs i acollits i amb expectatives d’aprenentatge. 

- Reconèixer cada infant com únic i respectar la seva història personal. 

 - Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de 

l’alumne o alumna, sempre que respectin els drets de l’infant. 

 - Acollir i facilitar la integració social dels nens amb alguna deficiència, 

estimulant-los convenientment i mantenint una coordinació periòdica amb els 

professionals d’educació precoç que els atenguin. 

 - Col·laborar amb la directora del centre en l’elaboració del projecte educatiu, 

del currículum del centre i la programació anual del centre. 

 - Col·laborar amb la directora en la línia pedagògica a seguir durant el curs 

escolar. 

 - Reflexionar sobre les diverses activitats programades. 

 - Avaluar els resultats obtinguts. 

 - Aportar criteris i propostes respecte a les activitats educatives. 

 - Participar en les activitats de formació permanent i de reciclatge que es 

considerin adients prenent el compromís de fer-les extensives a altres membres de 

l’equip educatiu. 
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- Observar els nens del grup classe per tal de conèixer les seves 

característiques individuals més rellevants i vetllar pel seu procés de maduració i 

aprenentatge. 

- Respectar el ritme de cada infant a nivell cognitiu. 

- Donar als infants cura de les seves necessitats bàsiques d’higiene, son, 

alimentació i joc ajustades a la seva realitat. 

- Acompanyar-los en el seu procés de desenvolupament emocional consolant-

los quan calgui, participant de les seves conquestes i ajudant-los a gestionar els petits 

conflictes que puguin sorgir en el dia a dia de l’escola. 

 - Fomentar des de ben petits hàbits d’higiene, d’alimentació i de vida 

saludable. 

- Fomentar hàbits de respecte envers el medi més proper i el medi ambient. 

- Posar al seu abast l’entorn més proper, la seva realitat més propera amb 

possibilitats d’experimentar, observar i manipular per si mateix. 

- Fer un seguiment de l’evolució dels nens al llarg del curs i fer-ne una 

avaluació periòdica dels resultats. 

- Coordinar l’acció del conjunt de persones que intervenen en el grup 

d’alumnes, vehicular la informació a les famílies i, si escau, coordinar-se amb els 

serveis externs que puguin intervenir en infants del grup. 

 

b) De col·laboració amb els pares: 

-  Establir els mecanismes de participació i col·laboració necessaris que 

permetin compartir amb les famílies els criteris d’intervenció i responsabilitat 

educativa, per afavorir la participació en el procés educatiu dels seus fills i filles, i 

formular una carta de compromís educatiu amb les famílies. 

- Recollir informació sobre el nen i la seva família segons la manera que 

s’estableixi. Respectant sempre el dret a la seva intimitat com a infant i com a família. 

- Assessorar a les famílies en diversos aspectes educatius. 

- Realitzar entrevistes individuals amb les famílies a principi i a final del curs, 

i sempre que aquestes ho requereixin. 

- Mantenir una comunicació regular amb les famílies facilitant en la mesura 

que sigui possible la conciliació de l’horari laboral de la família i el de l’escola: 

agenda, full d’activitats a la porta de cada aula, entrevistes personals, comunicació 

diària a l’arribada i sortida a la Llar d’infants,... 
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- Informar-los de les activitats que desenvolupen els infants a l’escola a través 

de: l’agenda, full d’activitats setmanals a la porta de cada aula, tauler de notícies,... 

- Ajudar i facilitar a l’AMPA i al Consell escolar la seva participació en la 

vida de l’escola i tenir en compte les seves aportacions. 

-  Fer complir la present normativa de funcionament del centre. 

 

c) En relació al mobiliari i material: 

- Tenir cura i mantenir l’ordre del material de la pròpia aula. 

- Vetllar per la conservació del material, instal·lacions i equipaments en 

general del Centre. 

- Supervisar la neteja de l’Escola i, en especial, de la pròpia aula, comunicant 

qualsevol problema a la directora. 

- Ventilar les aules diàriament, un mínim de 30 minuts. Durant el bon temps 

aquest període es superior degut a què les portes estan obertes la major part de la 

jornada, per facilitar l’accés dels infants al pati. A l’hivern s’obren les portes de les 

classes quan els nens/es fan la migdiada, a l’aula adaptada com a tal. Passats aquests 

30 minuts les portes de les aules es tanquen per un estalvi d’energia calorífica, pel 

funcionament de la calefacció. 

Cal dir que les finestres dels lavabos sempre estan obertes. 

 

4.2. Drets i deures de les famílies 

- Respectar el caràcter propi del centre i les seves normes de funcionament i 

donar valor a la feina que es fa a l’escola. 

- Compartir amb l’escola aquelles vivències del nen o nena que puguin afectar 

la vida quotidiana de l’infant. 

- Treballar conjuntament amb l’escola la resolució de conflictes de la vida 

escolar i quotidiana que viu el nen o nena. 

- Intentar participar de les festes i/o activitats proposades a la Llar d’infants. 

- Assistir a les entrevistes personals o reunions dirigides als pares i mares de 

caràcter pedagògic que organitza la Llar d’infants. 

- Utilitzar els canals de comunicació del centre: els mestres, el director/a, el 

Consell escolar, l’AMPA,... 
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- Ajudar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del 

centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament 

normal de l’aula. 

  

4.3. Drets i deures del personal de neteja 

 - La persona o empresa responsable de la neteja s’encarregarà de la neteja del 

terra, parets, vidres, mobiliari i, en general de tots els estris que pertanyen al centre. 

 - La persona o empresa que realitzi la neteja serà la responsable de tancar les 

portes i finestres del centre en acabar la seva jornada laboral i de recollir i portar les 

deixalles al contenidor corresponent. 

 - La persona o empresa que realitzi la neteja traslladarà els suggeriments que 

consideri oportuns a la direcció del centre. 

 

Alguns drets i deures de les educadores i de les competències de la directora, així com 

tots els drets i deures de les famílies, queden reflectits dins la Carta de Compromís 

Educatiu que s’entrega a les famílies al formalitzar la matrícula per iniciar la Llar 

d’infants. Aquest document és signat per la Família i pel Centre, com a resultat del 

treball conjunt d’escola i famílies, no només per complir la Llei d’Educació Catalana 

en el seu article nº 20 sinó com una possibilitat de millora. Tal com diu aquesta Llei 

els objectius que en aquesta Carta s’esmenten s’han d’assolir en un entorn de 

convivència i respecte per millorar la comunicació i per fomentar la participació de 

les famílies a la nostra escola. 
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5. RÈGIM DISCIPLINARI 

 

Aquestes Normes d’Organització i Funcionament de Centres poden establir unes 

normes que garanteixin la correcta realització de les activitats educatives, el respecte 

entre tots els membres de la comunitat educativa i l’ús correcte de les dependències i 

instal·lacions del centre. 

 

5.1. Normes de convivència a tenir en compte per part de la 

comunitat educativa 

Per a un bon funcionament dins del Centre cal tenir en compte les següents normes de 

convivència, que seran de compliment obligatori per tots els membres de la comunitat 

educativa. 

- L’Agenda de la Llar d’infants és obligatòria, i la proporciona l’AMPA.   

- La roba ha de ser còmoda (fàcil de posar i treure). Cal evitar cremalleres, botons, 

petos, tirants... per facilitar el canvi de bolquers i més endavant l’autonomia en el 

control d’esfínters; així com botons als punys per comoditat a l’hora de rentar les 

mans. 

- Cal portar la roba marcada amb el nom. 

- A les peces d’abrigar cal cosir-hi una beta o tira de goma per poder-la penjar amb 

facilitat.  

- No es poden portar joguines de casa (només s’acceptaran durant el període 

d’adaptació o/i el cas que les educadores ho demanin). 

- Es demana que tothom respecti un mínim de mesures higièniques per tal de 

contribuir a una còmoda estada dels infants al centre. 

- Es demana que els nens portin, per deixar a l’escola, marcat amb el nom: 

▪ Un paquet de bolquers (qui ho necessiti). 

▪ Un paquet de tovalloletes humides. 

▪ Una caixa de mocadors de paper, d’ús comunitari (no clínex). 

▪ Un tub de crema pel culet (opcional). 

▪ Un got amb nansa. 

▪ Una muda completa  amb unes sabates de recanvi (tot dins una bossa 

de roba). 
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▪ Una jaqueta per sortir al pati amb una beta d’uns 10 cm, per poder-la 

penjar fàcilment. 

▪ Quatre fotos mida carnet. 

▪ Una tovallola de bidet ( per eixugar les mans i la cara). 

▪ Per dinar : Pitet. 

▪ Per dormir : Un llençol de sota amb goma, mida llit de viatge, i un 

llençol per sobre o manta, segons l’època de l’any. I els estris que 

necessiti per dormir: xumet (amb caixa), ninot, coixí,... 

Els pitets (si no es retornen diàriament), la tovallola de bidet i els llençols, es tornaran 

cada divendres per poder-los rentar i cal retornar-los el dilluns següent dins d’una 

bossa marcada amb el nom. 

- No es podrà assistir a l’escola en cas d’una malaltia en procés infecciós, febre, 

diarrea sense catalogar, erupcions i alteracions contagioses de la pell, estomitats 

(infeccions i llagues a la boca), conjuntivitis, muguet o mal blanc, paràsits intestinals, 

pediculosi (polls) sense tractament, i, en general, en qualsevol malaltia contagiosa, ja 

que el personal de l’escola no pot romandre amb contacte amb els nens en cas de 

malaltia amb procés infecciós susceptible de contagi fins la seva total curació 

acreditada facultativament. 

En el cas que el nen es posi malalt mentre és a l’escola, les educadores avisaran 

immediatament a la família, per tal que l’infant no hagi de quedar-se a l’escola més 

temps del necessari. 

El centre es reserva el dret, a l’hora de la reincorporació a l’escola d’un nen que hagi 

patit una malaltia, de demanar un informe mèdic que n’acrediti la total recuperació. 

En qualsevol cas caldrà respectar els períodes de baixa en les malalties següents: 

▪ Escarlatina: 7 dies des de l’inici de la medicació. 

▪ Galteres: fins a la curació, mínim 9 dies. 

▪ Hepatitis: fins a la normalització de les anàlisis. 

▪ Polls: fins a la desaparició total del paràsit i de les llémenes. 

▪ Rubèola: 4 dies des de l’inici de l’erupció. 

▪ Poliomelitis: 30 dies (i els germans 15 dies). 

▪ Tosferina: 5 dies des de l’inici de la medicació. 

▪ Tuberculosi: fins que no es disposi d’un informe pediàtric d’innocuïtat. 

▪ Varicel·la: fins l’assecament total de les crostes o lesions. 

▪ Xarampió: 7 dies des de l’inici de l’erupció. 
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Cal destacar que tampoc han d’assistir a la Llar els infants o/i les persones educadores 

que tinguin símptomes compatibles amb la Covid-19, així com aquelles persones que 

es trobin en aïllament per diagnòstic de Covid-19 o en període de quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 

diagnosticada de Covid-19. Vegeu Pla d’Organització.    

Quan sigui necessari donar un medicament al nen o nena, caldrà omplir el full de 

control diari, de l’agenda, a l’apartat d’Observacions de casa fent constar: el nom del 

medicament, la quantitat que se li ha de donar (dosi), l’hora que se l’ha de prendre, la 

durada del tractament i finalment la signatura del pare o mare autoritzant 

l’administració del medicament. A part, a l’agenda, si adjuntarà la recepta mèdica.  

I escrit a la caixa del medicament: el nom del nen/a, la dosi i l’hora que se l’ha de 

prendre, la durada del tractament i la conservació del medicament (a la nevera o a 

temperatura ambient). 

No podrem administrar el medicament al nen si no està tot ben anotat amb 

l’autorització signada i la recepta mèdica. 

Cal destacar que hi ha una coordinació entre la Llar d’infants i la pediatra del poble 

per tal d’establir quan l’infant no a d’assistir a la Llar i el període de baixa que a de 

romandre a casa davant de certes malalties.  
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6. RECURSOS MATERIALS 

 

6.1. Utilització dels espais comuns 

Són espais comuns tots aquells que poden ser utilitzats per tots els nens i nenes de 

l’escola per a la realització de diferents activitats, sense coincidir els grups en el 

moment que portin a terme l’activitat. 

Són espais comuns fixos: 

1. Els patis. El pati de davant les aules amb gespa artificial, s’utilitzarà, preferentment, 

els mesos d’estiu. Mentre que el pati de sorra i amb un petit hort, que es troba al costat 

de l’Escola Forn d’Anells, serà pels mesos d’hivern, perquè és més assolellat. També 

disposem d’un petit pati de cautxú per activitats diverses com els jocs d’aigua a 

l’estiu. 

2. L’aula de psicomotricitat. Cada classe té destinat un dia concret a la setmana pel 

seu ús: “els Cuiners/es” els dilluns, “els Jardiners/es” els dimarts, “els Bombers/es” 

els dimecres i “els Infermers/es” els dijous. 

3. El passadís. Lloc de pas per accedir a totes les aules, és utilitzat com a pati els dies 

de pluja o molta fred, a l’hivern. També un extrem és utilitzat com a menjador pels 

nens i nenes de P2. També hi podem trobar petits espais de joc/experimentació. 

Alhora que als vidres de la porta de l’aula de psicomotricitat si van penjant 

informacions varies d’interès per les famílies, igual com en un gran plafó situat a la 

paret de les aules de P2 on s’informa del Projecte Educatiu de la Llar d’infants.  

4. El lavabo del passadís. També és un espai d’ús comú. 

5. Si per fer una activitat de classe cal utilitzar la cuina s’informarà a la Directora i a 

l’encarregada de menjador. Per fer aquesta activitat caldrà que l’educadora hi sigui 

present en tot moment. A la cuina els nens i nenes no hi poden entrar sense una 

educadora. 

 

 

 

 

 



Normes d’Organització i Funcionament de Centres                   Curs 2020-21 

 

Llar d’Infants Municipal “Coloraines” 20 

6.2. Adquisició i emmagatzematge de material 

Cada educadora guardarà a la seva aula el material d’ús propi. 

La Llar d’infants proporcionarà a les educadores el material fungible comú que es 

consideri necessari. 

El material d’ús comunitari es guardarà a l’aula de P-1, “Els Jardiners/es”, a l’armari 

gran i dins de l’armari blanc.  

El material d’ús comunitari, voluminós i menys utilitzat, es guardarà a la sala de 

magatzem. 

La plastificadora i la guillotina es guarden a la sala de reunions mentre que la 

fotocopiadora i el projector es troben al despatx, habitacions tancades als nens/es. 

L’adquisició de nou material d’ús comunitari no fungible s’anirà fent tenint en compte 

les possibilitats econòmiques del centre i les prioritats dels cursos. 
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7. RECURSOS FUNCIONALS 

 

7.1. Normativa general 

▪ Horari escolar 

L’horari de la Llar d’infants és el següent: 

L’horari normal de funcionament del centre és: 

Matí de 8:00 hores a 12 hores 

Tarda de 15 hores a 18:00 hores. 

     El 21 de setembre de 2020 observant les necessitats de les famílies i per poder 

seguir millor el protocol per la Còvid-19 es canvia l’horari: 

Matí de 8:00 hores a 12 hores 

Tarda de 15 hores a 17:30 hores. 

     A part d’aquests horaris s’han establert uns marges d’entrada i de sortida que 

caldrà respectar. 

 Matí: entrada de 8:00 a 9:30 

           sortida de 11:45 a 12 límit 

   o bé 13:00 després de dinar. 

 Tarda: entrada i sortida de 14:45 a 15:30 límit 

  sortida de 16:15 a 17:30 límit 

Aquests horaris d’entrada i de sortida s’organitzen en funció de les activitats 

quotidianes lligades a la satisfacció de les necessitats bàsiques dels infants, el nombre 

d’alumnes, d’espais i de recursos, i atenent la planificació curricular.  

Es considera educatiu tot el temps que l’infant romangui a la Llar d’infants. 

Aquesta organització del temps, els espais i els materials ha de facilitar l’acció 

autònoma dels infants i la possibilitat d’explorar i descobrir. 

Tant els nens i nenes com el personal educatiu hauran de respectar l’horari en tot 

moment. 

No es lliurarà el nen o la nena a cap persona que les educadores no coneguin. Per tant, 

si el pare, mare o persona que habitualment va a recollir el nen o nena no pot anar-hi 

s’haurà d’avisar amb antelació i indicar qui vindrà o bé donar una autorització signada 

a l’agenda del nen/a. 
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Sempre que hi hagi algun retard s’haurà d’avisar a la Directora perquè prengui les 

mesures que cregui convenient. 

 

▪ Sortides escolars 

Les excursions i sortides s’hauran d’incloure en la PGA (Programació General 

d’Anual) i seran aprovades pel Consell Escolar. 

La majoria de les activitats es realitzen dintre de l’escola. Si durant el curs hi ha 

alguna activitat que es faci fora de l’escola, com per exemple, anar a veure una 

granja,... es demanarà una autorització firmada pels pares conforme l’infant hi pot 

assistir. A part de l’autorització que es firma a principi del curs per realitzar sortides 

pel poble caminant. 

Les excursions i sortides que s’organitzin a la Llar d’infants entren dintre la 

programació pedagògica. Per això, en cas de no deixar-hi anar el nen o nena, s’haurà 

de quedar a casa.  

És obligatori abonar les despeses corresponents. La bestreta de la sortida, una vegada 

pagat, no es retornarà, excepte en el cas que l’entitat organitzadora de les diferents 

activitats que es puguin fer també ho faci. En cap cas es retornarà l’import del 

transport. 

La relació alumnes-mestres o acompanyants per a sortides d’un dia serà, en el cas del 

Cicle d’Educació Infantil, 10/1. Tot i això, sempre hi haurà, com a mínim, dues 

educadores per grup. 

 

▪ Entrades i sortides 

Es pot entrar a les aules amb el consentiment de l’educadora; ja que dependrà de 

l’activitat que s’estigui realitzant en aquell moment, i de l’estat d’ànim dels infants. 

Excepcionalment, durant aquest curs 2020-2021, no es podrà entrar a les aules com a 

mesura preventiva de la Còvid-19, així les famílies només podran accedir fins a 

l’entrada de les aules, tant a l’hora de portar com de recollir el seu fill/a. 

L’agenda servirà per la comunicació família-escola. 
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▪ L’esbarjo 

L’horari del pati l’establirà cada educadora en funció del ritme del grup . 

 

▪ Relacions família-escola 

Abans de finalitzar el curs s’informarà oralment i per escrit  als pares i mares de P1 de  

la normativa i el calendari escolar del proper curs, així com l’organització i distribució 

de les aules. 

A l’inici de cada curs escolar cada nivell convocarà una reunió pares-mestres on 

s’explicarà la programació i els objectius d’aquell curs, alhora que se’ls facilitarà totes 

les dates de les sortides i les festes que es portaran a terme. 

El/la mestre/a tutor/a s’entrevistarà amb els pares de cada alumne a l’inici i al llarg del 

curs escolar i/o sempre que una de les parts ho cregui convenient. 

A la PGA hi figurarà el mes assignat per les entrevistes. 

Per a les famílies de l’alumnat que s’incorpora de nou, després de realitzar la 

matrícula,  hi haurà una sessió informativa sobre el funcionament general de la Llar 

d’infants. Tindrà lloc, el mes de juliol, uns mesos previs al seu inici de curs. En 

aquesta reunió es farà entrega de la normativa i s’elaborarà el calendari d’adaptació. 

La Llar d’infants facilitarà a cada família una agenda per poder anotar-hi el dia a dia 

de l’infant, per així tenir un contacte diari amb les famílies, ja sigui verbalment o per 

escrit amb l’agenda. Aquesta agenda serà proporcionada per l’AMPA. 

A la porta de cada aula hi haurà un quadre amb les activitats realitzades al llarg de la 

setmana. Així com informacions varies d’interès per les famílies, com per exemple, si 

cal portar quelcom,... 

Als vidres de l’entrada de la Llar d’infants s’utilitzaran per posar-hi tot tipus de 

notícies d’interès per les famílies, com per exemple, la programació per trimestres, 

informacions de l’AMPA i el Consell escolar,... 

El plafó blanc de la paret de les aules de P2 serà utilitzat per donar a conèixer el 

Projecte Educatiu de la Llar a les famílies. 

Al llarg del curs es portaran a terme diferents festes obertes als pares, com : la 

Castanyada, el Caga Tió, el final de curs... També se’ls proposarà de participar en 

activitats programades, com: els oficis, venint a explicar-nos la seva feina, la setmana 

dels contes, col·laborant explicant un conte, els animals, portant una estona la seva 

mascota,...  Aquest curs, de manera excepcional, es realitzaran sense la participació 

directa de les famílies tal com estableix el protocol per la Còvid-19. 
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La Llar d’infants també disposa d’un bloc, llarcoloraines.wordpress.com, on els pares 

hi podran veure fotos dels seus fills/es realitzant activitats a la Llar alhora que també 

hi podran consultar, mensualment, els menús dels dinars, així com tots els documents 

del centre d’aquest curs 2020-2021: PGA, PEC, NOFC i la normativa. 

També poden comunicar-se amb la Llar d’infants a través del seu correu, 

coloraines@fornellsdelaselva.cat o bé b7008250@xtec.cat 

Aquest curs hem obert un altre canal de comunicació a través del WhatsApp de la 

mare o pare delegat de cada classe amb l’equip educatiu. 

La llar d’infants també compte amb un canal d’Instagram, 6monsdecolors. 

  

▪ Justificacions 

Si un alumne/a ha de sortir de la Llar d’infants en hores d’escola serà indispensable 

que els pares ho justifiquin oralment a les educadores o la directora o per escrit a 

l’agenda. 

Qualsevol falta d’assistència cal avisar el més aviat possible, de paraula, per escrit o 

per telèfon, així els alumnes fixes al menjador se’ls anul·larà el dinar. 

En cas de retard també caldrà avisar. 

Els alumnes que es vulguin quedar esporàdicament a dinar cal avisar, de paraula, per 

escrit a l’agenda o per telèfon abans de les 9 del matí. 

 

▪ Celebracions 

La celebració dels aniversaris és voluntària i en cas de caure en festiu, vacances... es 

pot celebrar el Sant. 

L’infant que fa els anys pot portar esmorzar o berenar (coca, croissants, ensaïmades, 

sucs,... no casolans i amb el tiquet de compra) per la resta de companys/es de l’aula. 

No es pot portar ni regals ni llaminadures. 

 

▪ Accidents 

L’escola tindrà una fotocòpia de l’assegurança que tingui la família de cada nen/a, 

guardada en un arxivador al despatx juntament amb la fitxa de l’alumne/a. 

Quan un alumne/a prengui mal i calgui fer una cura fora del centre, es procedirà de la 

següent manera: 

- S’avisarà als pares o tutors legals perquè ells mateixos el portin a fer la cura. 

mailto:coloraines@fornellsdelaselva.cat
mailto:b7008250@xtec.cat
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Si no es pot localitzar els pares, l’educadora del nen/a o aquell que es designi portarà 

l’alumne/a a fer la cura. En el cas que no pugui ser atès en el consultori mèdic del 

poble perquè sigui fora de l’horari de visites serà portat al centre mèdic més proper 

amb ambulància. 

Si el dany fos més greu, també, s’avisaria una ambulància i es telefonaria 

immediatament els pares. Si no es poguessin localitzar els pares, l’educadora del 

nen/a, o aquell que es designi, acompanyarà l’alumne/a a fer la cura. 

Així mateix, els pares, mares i o tutors legals signaran un document en el qual 

s’autoritza a què el personal de la Llar d’infants prengui les decisions mèdico-

quirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’urgència i/o que l’hi pugui 

efectuar petites cures a la Llar d’infants. Alhora que autoritza usar un vehicle privat 

per desplaçament no urgent ni especialitzat. 

 

▪ Medicaments i farmaciola 

Les mestres no donaran cap medicament als alumnes, només es donaran en casos 

excepcionals, davant la impossibilitat de localitzar la família,  s’administrarà a l’infant 

l’antitèrmic autoritzat en la dosi adequada a la seva edat.  

Per poder administrar un medicament, prescrit pel metge cal portar la recepta mèdica 

on així ho específica. Alhora que és necessari omplir el full de control diari, de 

l’agenda, a l’apartat d’observacions de casa on hi consti: el nom del medicament, la 

quantitat que se li ha de donar, l’hora que se l’ha de prendre, la durada del tractament 

juntament amb la signatura del pare o mare autoritzant l’administració del 

medicament. Tanmateix a la caixa del medicament ha de constar: el nom del nen/a, la 

dosi i l’hora que se l’ha de prendre, la durada del tractament i la conservació del 

medicament.  

Els medicaments de la farmaciola només s’utilitzaran per a fins estrictament sanitaris. 

El contingut de la farmaciola es revisarà periòdicament i es tindrà cura de les dates de 

caducitat. 

 

▪ Pla d’emergència 

En cas de sinistre els mestres dinamitzaran la sortida de manera ordenada i ràpida. 

Cada tutora es responsabilitzarà de no deixar cap alumne/a endarrerit. 

Vegeu document. 
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▪ Dret d’ús d’imatge 

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i 

regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el 

consentiment als pares, mares o tutors legals per poder obtenir, reproduir i publicar 

per qualsevol mitjà la imatge dels seus fills i filles amb finalitats d’informació de les 

activitats que es porten a terme, de difusió dels serveis i de documentació i arxiu. 

 

 

7.2. Organització escolar 

▪ Horari de les educadores 

Les educadores faran un horari de 37 hores i mitja setmanals. 

Excepte una educadora que el seu conveni és 37 hores i 45 minuts. 

 

▪ Procés de preinscripció, matriculació dels alumnes i quotes 

El període de preinscripció serà el vigent del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat i es podrà ampliar o canviar per necessitats del centre justificats per la 

Regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament i la Direcció del Centre. 

El període de preinscripció es farà públic a la Llar i a l’Ajuntament juntament amb la 

relació de serveis que ofereix el centre, el calendari escolar i horari, i les quotes a 

abonar per cadascun dels serveis, així com la quota de matriculació, i es farà saber per 

escrit, amb antelació, a tots els pares dels nens i nenes de Fornells de la Selva. 

El disseny del procés d’inscripció i matriculació correspon a la normativa vigent del 

Departament d’Ensenyament amb les modificacions que l’Ajuntament i la direcció del 

Centre creguin oportunes. 

La preinscripció dels alumnes es realitzarà a la Llar d’infants, durant el període que 

pertoqui i a l’horari que s’estableixi. 

A la Llar d’infants es donaran els fulls de sol·licitud i de domiciliació bancària que 

s’hauran d’adjuntar juntament amb la documentació següent: 

a) Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents 

d’identitat del pare, mare o tutor/a. 

b) Original i fotocòpia del llibre de família (pàgina on està enregistrat 

el nen o la nena) o altres documents relatius a la filiació. 
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c) Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de 

vacunes rebudes amb les dates corresponents. O en el cas de no estar vacunat 

cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 

d) 4 fotografies de carnet. 

e) Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) i/o 

assegurança que tingui la família. 

f)  Certificat d’empadronament i convivència del sol·licitant. 

g) Així com tota la documentació acreditativa dels diferents criteris 

generals i complementaris de baremació que només s’han de presentar si 

s’al·leguen. 

La preinscripció s’haurà de fer a dins del termini establert. Aquells que sol·licitin la 

plaça fóra del termini aniran directament a la llista d’espera. 

En el procés de preinscripció realitzat per aquest curs 2020-2021 s’han aplicat els 

barems següents:  

CRITERIS PRIORITARIS 

- Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats/es al centre o pares o tutors legals 

que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció. 40 punts. 

- Quan el domicili familiar estigui a Fornells de la Selva. 40 punts. 

- Quan a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/a de fet, es prengui en 

consideració, en comptes del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, 

i aquest és a Fornells de la Selva. 5 punts. 

- Quan el pare o la mare, tutor/a, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima 

d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora. 10 punts. 

- Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o 

quan el pare, la mare, tutor/a, un germà/na de l’alumne/a acrediti una discapacitat 

igual o superior al 33%. 10 punts. 

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS  

- Pel fet de formar part de família nombrosa. 15 punts. 

- Pel fet que l’alumne/a tingui una malaltia crònica que afecti al seu sistema 

digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 5 punts. 

- Tenir avi i/o àvia que visquin i estiguin empadronats a Fornells de la Selva.  

 25punts. 
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A l’hora d’obtenir plaça tindran prioritat d’admissió tots els nens i nenes empadronats 

a Fornells de la Selva, amb control sobre la veracitat de l’empadronament i residència 

efectiva. Si queden places aquestes seran ocupades per la resta de sol·licituds i 

s’aplicaran els barems. 

Les situacions d’empat que es produeixin al moment d’aplicar els barem de 

puntuació, es solucionaran mitjançant un sorteig públic. 

El període d’incorporació dels nous alumnes a la Llar d’infants Municipal serà com a 

màxim fins 31 de desembre de 2020, excepte que quedin places vacants. 

Un cop aprovat el llistat d’infants admesos hi haurà a la mateixa Llar d’infants i a 

l’Ajuntament una exposició de les llistes provisionals d’infants admesos i la dels no 

admesos i s’obrirà un període per presentar reclamacions. 

Un cop passat el termini de reclamacions hi haurà una exposició de les llistes 

definitives. 

La matrícula, que serà imprescindible per gaudir dels serveis del centre, es donarà per 

formalitzada en el moment de fer efectiva la quota de matriculació, un cop presentats 

els documents necessaris. 

En el cas de produir-se una baixa a partir del moment en què s’ha formalitzat la 

matrícula, caldrà fer la renuncia per escrit al mateix centre el més aviat possible. En 

cas contrari, el centre no es farà responsable de l’emissió del rebut que el contribuent 

estarà obligat a pagar. 

Una vegada matriculats els alumnes no caldrà fer cap renovació de plaça per 

continuar a la Llar d’infants el curs següent. Només caldrà confirmar la plaça a la 

directora de la Llar d’infants i presentar únicament una fotocòpia de les vacunes. 

No s’oferiran serveis puntuals i extraordinaris  a alumnes que no estiguin matriculats 

en el centre. 

Els pares seran informats per la Llar d’infants de les quotes que cal abonar, que seran 

les aprovades en la corresponent ordenança fiscal. Les quotes seran mensuals de 

setembre a juliol i no es tindran en compte els dies d’assistència. 

La manca de pagament de dues mensualitats implica la pèrdua del dret d’assistència, 

després d’una notificació per escrit als pares dels alumnes. 
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▪ Calendari escolar 

El calendari escolar l’aprovarà la Regidora de l’àrea juntament amb els membres del 

Consell Escolar i haurà de seguir els següents indicadors: 

a) Començarà durant els primers dies de setembre i finalitzarà el juliol. 

Els primers dies de setembre es reservaran perquè tot l’equip educatiu organitzi el 

curs i es planifiqui l’acció educativa i es farà una reunió de caràcter general per donar 

la benvinguda als pares i mares i informar-los com serà el curs. 

b) Durant les vacances de Nadal es tancarà els dies aprovats pel Consell Escolar de la 

Llar d’infants. 

c) La Llar romandrà tancada quatre dies que seran de lliure elecció aprovats pel 

Consell escolar de la Llar d’infants. 

d) Per Setmana Santa es tancaran les festes oportunes i el Dijous Sant (vigília  de 

festa). 

e) La Llar romandrà tancada els dies acordats pel Ple Municipal corresponents a les 

Festes locals. 

f) Les educadores, auxiliar i directora de la Llar tindran vacances tot el mes d’agost. 

 

▪ Període d’adaptació 

Pels alumnes de nova incorporació al centre la Llar d’infants marcarà un període 

d’adaptació d’una durada màxima de 3 setmanes i serà més flexible en funció del 

nivell d’adaptació del nen o la nena a la Llar d’infants. Els nens començaran a assistir 

a la Llar d’infants una hora diària, aquesta s’anirà allargant gradualment segons vagi 

veient l’educadora. El calendari final d’adaptació l’establirà la Directora juntament 

amb l’educadora i el pare, mare o persona que acompanyi al nen o nena a realitzar el 

procés d’adaptació.  

En el cas de P1  podran triar en realitzar l’adaptació dels seus fills les hores següents: 

de 9 a 10, de 10 a 11 o bé de 11 a 12 del matí o, de 15:00 a 16:00 o bé de 16:00 a 

17:00 de la tarda. 

En el cas de P2 podran triar les hores següents: de 15:00 a 16:00 o bé de 16:00 a 

17:00 de la tarda. Ja que el matí de 9 a 12 h. comencen els infants que han cursat P1 a 

la Llar d’infants el curs anterior.    

A cada hora d’adaptació hi haurà com a màxim 3 nens/es. En el cas d’aquest curs 

seran màxim 2 infants acompanyats d’un únic familiar per tal d’evitar aglomeracions i  

seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes. 
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▪ Grups i ratios 

Pel que fa a la ràtio de nens i nenes per educador/a aula, es complirà el que determina 

la normativa vigent. 

 

▪ Personal del centre 

L’Ajuntament de Fornells de la Selva definirà, en el marc de la normativa vigent, el 

nombre d’educadores i les titulacions exigibles al personal de la Llar d’infants. 

Cada grup de nens i nenes tindrà com a responsable una educadora. 

La ràtio de nens per educadores complirà el que determini la normativa vigent 

respecte: 

 - Aules de nens 1-2 anys: 13 

  - Aules de nens 2-3 anys: 20 

Aquesta distribució implica que, mentre sigui possible, tots els nens d’una mateixa 

aula hauran d’haver nascut el mateix any natural. 

Sempre es podrà autoritzar alguna modificació atenent a les condicions específiques 

de la Llar o a la demanda i les necessitats de matrícula. 

La distribució de les educadores a l’aula corresponent la realitzarà la Directora 

d’acord amb la Regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament que serà la que donarà el 

vist i plau final. 

 

▪ EAP/ CDIAP 

La Llar ofereix servei psicopedagògic a través de l’EAP i el CDIAP que, juntament 

amb l’educadora i la directora atendran aquells casos que sobrepassin a l’acció 

tutorial, previ estudi i priorització. I sempre, previ consentiment de les famílies. 

Des de l’EAP i el CDIAP es donarà suport al centre en els diferents àmbits 

d’intervenció educativa. 

 

▪ Llei 28/2005 de mesures sanitàries contra el tabaquisme 

Segons la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries contra el 

tabaquisme no és permès fumar dins el recinte escolar (patis i interiors) des de l’1 de 

gener de 2006. 
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8. DISPOSICIONS FINALS 

 

Aquestes Normes d’Organització i Funcionament de Centres entraran en vigor un cop 

aprovat pel Consell Escolar. 

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre poden ser modificades, 

ampliades o revisades. A principi de curs es farà una reunió amb tot l’equip educatiu 

per informar-ne i per estudiar la seva validesa en tots els seus punts. També es portarà 

al Consell Escolar amb el mateix objectiu. 

Aquest document ha estat aprovat pel Consell Escolar el dia 22 de febrer de 2021, 

dins el  curs 2020-2021. 

 

 

 


