NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE CENTRE
curs 2020-2021

L’horari de funcionament del centre és de ¾ de 8 del matí
S’ofereixen els següents paquets horaris :
Paquet horari( 5h.)
Acollida i matí
Matí i menjador
Matí i tarda
Menjador i tarda

a les 5 de la tarda.

Horaris
8 a 13h.
9 a 14h.
9 a 12h - 3 a 5 h.
12.a 5h.

Tots els paquets horaris es poden allargar amb hores complementàries fins a un
màxim de 8 hores diàries. Aquest curs, degut a les mesures de seguretat que cal
prendre, per fer us de les hores extraordinàries caldrà avisar amb antelació i requereix
l’aprovació des de l’àrea d’educació.
Demanen respectar al màxim els marges d’entrada i sortida per tal de garantir un bon
funcionament .
Horari d’entrada dels nens/es:

al matí de ¾ de 8 a 2/4 de 10
a la tarda de ¾ de 3 a 1/4 de 4

Les famílies disposeu d’un marge de 15 minuts a l’inici i al final de cada paquet horari.
És important que vigileu de mantenir tancats sempre portes i portalets per garantir la
seguretat dels vostres fills i filles.
Recordeu que l’accés al centre s’ha de fer amb mascareta, seguint els circuits marcats
i intentant sempre mantenir la distància de seguretat
En cap cas un infant pot restar més de 8 hores diàries al centre.
Canvis de pack d’ horaris:
Per poder canviar el paquet horari demanat en el moment de la matriculació, s’haurà
de demanar per escrit a direcció, amb una setmana d’antelació per poder fer la gestió
i canvis necessaris.
A partir de les 17:00 de la tarda no es pot quedar ningú dins el recinte escolar (ni a les
aules ni al pati). El personal de neteja no pot deixar entrar a ningú al centre
mentre estan treballant.

Canvis entre els dos centres educatius municipals de 0-3
La demanda de canvi de centre per part d’una família no pressuposa en cap cas
plaça immediata en el centre receptor.
La família s’acollirà a les directrius del centre receptor i seguirà l’ordre d’espera que el
nou centre tingui, ocupant el darrer lloc de la llista d’espera.

(La demanda de canvi de centre s’ha de notificar a la direcció del centre on el nen o la
nena està matriculat, i signar la renúncia de plaça o full de baixa. quan el centre
receptor notifiqui que disposa d’una plaça vacant.
Dita baixa serà efectiva el mes comptable següent . Per tant, per optar a un canvi de
centre cal estar al corrent de pagament de les quotes mensuals.
La família admesa seguirà el procés de matrícula normal en el centre receptor.
Formalitzarà matrícula omplint tots els documents d’alta i conversarà amb l’educadora
del seu fill o filla. Tota la documentació s’haurà de presentar de nou per l’arxiu escolar.
L’alta en el centre receptor serà el primer dia hàbil del mes següent al que ha estat
admès prèvia comprovació que s’està al corrent dels pagaments.
Les direccions dels dos centres municipals estan en contacte permanent i saben en
cada moment en quin estat es troba el procés de canvi de centre.
Tot el procés és seguit per la tècnica de l’Àrea d’Educació, que vetllarà per que es
compleixin els passos i terminis establerts.)

Causes de baixa:
Davant un període de manca d’assistència de 15 dies sense avís a les educadores, es
trucarà a la família per saber la causa de l’absència. Si l’absència es perllonga sense
justificació, es posarà en coneixement de la tècnica d’àrea i del personal d’intervenció
municipal qui avisarà per escrit i donarà un termini de 15 dies per rebre resposta.. En
el cas que això no es dugui a terme causarà baixa automàticament. Es passarà avís a
l’àrea d’educació i a l’interventor municipal.
La baixa voluntària de l’infant per part de la família s’haurà de comunicar a la
direcció del centre i serà efectiva a partir del primer dia del mes següent. Els
pares signaran el full de baixa al mateix centre . Podran demanar , si hi tenen
dret, la devolució de la part corresponent de la matrícula anual.
Quotes :
matrícula anual – Mes d’agost
Mensualitat .Taxa única
Opcions possibles:
- Acollida i matí (de 8h a 13h)
- Matí i menjador (de 9h a 14h)
- Matí i tarda (de 9h a 12h i de 15h a 17h)
- Menjador i tarda (de 12h a 17h)
Servei de menjador
Preu del càtering
Hores complementàries
Opcions possibles: x hora o mensual

171.30 euros / any

157,60 euros/mes

4’70 euros/menú
32.70 euros/mensuals
2’90 euros/ hora

*En el cas que s’utilitzi els serveis complementaris més de 12 dies, dins la mateixa
franja horària, es cobrarà la quota mensual.

Pagament de les quotes:
•
•
•
•

La matrícula del curs és un pagament anual que es cobrarà durant el mes d’agost.
Les quotes són mensuals, de setembre a juny, i cal domiciliar el pagament en
formalitzar la matrícula.
Les quotes mensuals es passen per banc els primers 5 dies hàbils de cada mes.
Els serveis complementaris i els menús es cobraran a mes vençut. Al finalitzar el curs es
passarà el darrer rebut amb les taxes dels serveis complementaris del mes de juny.

Manca de pagament:
La manca de pagament d’1 mensualitat implicarà l’avís per part de l’Ajuntament de
Palafrugell. En cas que s’incompleixi la data per fer efectiva la quota se’ls aplicarà el
recàrrec que sigui procedent.
La manca de pagament de dues mensualitats implicarà la pèrdua del dret
d’assistència.(article 35 del decret de normativa de les llars d’infants
municipals de Palafrugell- 2004) Abans de fer efectiva la baixa s’avisarà a la
família de l’estat dels comptes i se’ls guiarà per trobar una solució.
La família que tingui rebuts pendents de pagament no podrà fer ús dels
serveis complementaris ni del servei de menjador.
Esmorzar
L’esmorzar és un dels àpats més importants del dia, per aquest motiu recomanem que
els infants esmorzin a casa acompanyats de la família.
Cada dia a mig matí farem l’àpat de fruita que porten entre tots. La fruita es prepararà
en vols individuals.
En el cas dels infants que entren a primera hora, poden portar esmorzar individual ( un
petit entrepà, un làctic,...) Si han de prendre biberó o farinetes, aquestes es
prepararan al centre. Cal portar la llet en pols i els cereals mesurats i degudament
protegits. Si prenen llet de vaca, ovella, soja ... cal portar un bric tancat. No s’utilitzarà
la llet que porti més de 5 dies oberta.
Els biberons s’esbandiran immediatament després de la presa.
Servei de menjador
L’hora de dinar serà d’un quart d’1 a la 1 del migdia.
La quota del menú és de 4,70€ per àpat.
Les famílies amb infants a l’aula de nadons poden portar el dinar de casa, ja sigui
triturat o a trossos. El menjar ha d’arribar a la llar en un recipient hermètic d’us
alimentari ( de vidre , si és possible), ben etiquetat i congelat.

Les famílies amb infants a les aules de P1 també poden portar el dinar preparat des de
casa si els seus infants mengen triturats. Si mengen trossos , el dinar el proporcionarà
el càtering del centre.
Els triturats han d’arribar al centre congelats, i perfectament etiquetats, en un recipient
hermètic d’ús alimentari (preferiblement de vidre)
El càtering que serveix els dinars és CUINATS VILANOVA.
Cal avisar a la Llar d’Infants abans de 9:30h per encarregar o anul·lar el
menú.
Als infants de P2, no se’ls donaran biberons després de dinar com a complement
alimentari.
Pel què fa al control i servei del menjador es seguirà el protocol què marca el
Departament de Sanitat. Els àpats es faran al menjador i els infants seuran en taules
separades segons l’aula de referència.
En cap cas es pot treure el menú del càtering de la Llar d’Infants.
Els infants a mesura que acabin de dinar, rentar mans i cara i fer el canvi de bolquers,
aniran a fer la migdiada al dormitori. Els matalassets estaran separats 1’5 m entre ells,
i l’espai es ventilarà abans i desprès del seu ús. Els matalassos i llençolets seran d’un
individual
De 2/4 de 2 a 3 cal evitar els crits i soroll als passadissos, perquè els infants estan
descansant.

Festes d’aniversari
Podem celebrar els aniversaris amb els companys del grup de referència, sense la
participació de cap familiar.
Podeu portar algun aliment per bufar espelmes i compartir .
No es poden portar ni caramels, ni llaminadures. Proposem d’altres aliments molt més
saludables, que ens permeten fer una festa a l’hora d’esmorzar o de berenar: sucs de
fruita, fruites (síndria, meló, cireres, maduixes...),aperitius, galetes, o coca elaborada
en fleques o pastisseries.
No cal que tot sigui comestible, els infants també gaudeixen amb un conte, un element
de joc,...
*No es permeten productes elaborats a casa amb ous, llet i els seus derivats.
*No es permeten globus.
*No es permet portar “regalets” per la resta d’infants de l’aula.
Els centres educatius municipals 0-3 anys no repartiran cap invitació d’aniversari, ni
faran d’intermediaris per donar cap regal a l’infant que faci anys.
*Sempre es respectarà la NO celebració de sants o aniversaris per conviccions
personals i/o religioses de les famílies.

Orientacions sanitàries
Si sabeu que el/la vostre/a fill/a faltarà un o més dies a la Llar d’infants, aviseu a
l’educadora.
Al centre no s’administraran antitèrmics. Si demaneu a les educadores que donin
algun fàrmac al vostre fill haureu d’omplir i signar l’autorització que us facilitarem i
acompanyar-la de la recepta mèdica.
Els períodes de baixa en cas de les següents malalties seran:
-

-

galteres: fins a la curació (mínim 9 dies)
hepatitis A i B: fins a la curació
polls: fins a la desaparició total de l’ insecte, mitjançant tractament
rubèola: fins a la desaparició de l’erupció
tos ferina: 10 dies des de l’ inici de la medicació i fins que el cultiu sigui
negatiu
tuberculosi: fins que es disposi d’un informe pediàtric d’innocuïtat
varicel·la: fins a l’assecament de les crostes (totes)
xarampió: fins que desaparegui l’erupció
diarrees: fins a la normalització de les deposicions i/o bé fins que els cultius
siguin negatius. Si es considera necessari es demanarà un informe pediàtric
específic que determini la causa de les diarrees (diarrees víriques, cucs,
làmblies, intoleràncies, ...)
conjuntivitis: fins la curació (quan no hi hagi cap lleganya).
llagues a la boca: de 5 a 10 dies, fins que no siguin contagioses.
fractures : fins la total mobilitat
Si presenta simptomatologia compatible amb covid-19: mínim 24 hores
sense símptomes i amb informe mèdic que autoritzi la incorporació.

Si el nen necessita medicació, règim o tracte especial, caldrà un informe del seu
pediatre.
No acceptarem l’entrada de cap nen que presenti:
-

brutícia o manifesta manca d’higiene
febre. En cas que un infant tingui febre(+ de 37’5ºC ), s’avisarà
immediatament a la família per tal de que el vinguin a buscar.
Diarrees continuades.
infeccions o llaques a la boca)
erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si duen l’informe del
pediatre indicant que no son contagioses )
conjuntivitis: amb lleganyes
muguet (mal blanc)
parasitosis intestinals (cucs, làmbies, ...)
infeccions respiratòries prolongades: bronquitis, bronquiolitis, otitis... sense
informe mèdic.
pneumònies, pulmonies...
simptomatologia compatible amb covid-19.

Annexos: Llista de comprovació de símptomes per a les famílies

Les MOTXILLETES queden a l’abast dels infants. Reviseu que no hi portin objectes
petits (monedes, joguines a peces...) ni cap mena de MEDICAMENT .

