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Què és l’educació infantil? 

L’Educació Infantil és una etapa educativa que atén infants des del seu 

naixement fins als 6 anys , té caràcter voluntari i s’ordena en dos cicles. El 

primer cicle d’ Educació Infantil comprèn fins als tres anys d’edat. 

La Llar d’Infants Municipal Deu pometes ofereix l’Educació Infantil de 

primer cicle ,és a dir, de quatre mesos fins als tres anys del nen/a. 

En l’educació infantil de primer cicle, el desenvolupament inicial de les 

capacitats que caracteritzen l’evolució física, afectiva, intel·lectual i social de 

la persona té una gran importància. 

Per a les famílies, la Llar d’Infants també és un punt de trobada amb altres 

pares i mares , un lloc on poder expressar, contrastar i compartir les 

inquietuds que genera el fet de ser pare o mare ; i l’orientació d’uns 

professionals que els poden ajudar a resoldre alguns dels problemes 

quotidians que comporta l’educació dels fills. 

La Llar d’Infants Municipal Deu pometes neix, doncs, amb un plantejament 

comunitari que també contempla la coordinació amb l’escola del nostre poble 

i amb l’AMPA de la Llar d’Infants . 

 
  

Una Llar d’Infants no és una “guarderia”; una Llar d’Infants és un Centre 

Educatiu i sens dubte, la Llar d’Infants Municipal Deu Pometes serà la primera 

escola del vostre fill/a, una escola que ni ell/a ni vosaltres oblidareu. 



Qui atén els infants? 

L’Equip docent el formem una mestra i tècniques especialitzades en Educació 

Infantil que treballem de manera coordinada. Amb la nostra intervenció 

afectiva incidim en la construcció del coneixement i de l’aprenentatge i en el 

desenvolupament global dels infants. 

També comptem amb la col·laboració i servei d’assessorament psicopedagògic 

a la infància del Departament d’Educació. 

La Llar d’Infants Deu Pometes està formada per tres aules, generalment 

estan distribuïdes de la següent manera: 
 

Una aula I 1 De 4 a 12 mesos 

Una aula I 2 De 1 a 2 anys 

Una aula I 3 De 2 a 3 anys 

 
Però en funció del nombre d’alumnes d’aquesta pot canviar i tenir diferents 

agrupacions. 

La Llar disposa d’una sala polivalent central on en molts moments es 

desglossen els grups per fer-hi activitats diferenciades o be més 

individualitzades. També la sala central s’utilitza quan es fa una activitat per 

a tot el grup conjunt de la llar (titelles, música...) 

 

 

Com es treballa? 

Es treballa a partir de la vida quotidiana. L’atenció i la cura a les necessitats 

bàsiques dels infants com són l’afecte, l’alimentació, la higiene, el descans, el 

joc i la seguretat són prioritàries a la nostra Llar d’Infants. 

En el temps que els nens i nenes passaran a Deu Pometes aniran consolidant el 

seu grau d’autonomia, d’experimentació, de manipulació , de construcció, de 

moviment, de comunicació i de convivència. Així van treballant les diverses 

intel·ligències com són la lingüística , la lògico-matemàtica, la musical i la 

interpersonal entre d’altres. 



L’adaptació 

Què implica per l’infant el procés d’adaptació?. 

És la primera separació de l’entorn familiar, és a dir, la separació d’aquell 

entorn que li dóna seguretat psicoafectiva. 

Implica establir noves relacions amb altres adults i altres infants, i habituar- 

se a un nou espai. 

La Llar d’Infants li permetrà fer aquest procés atenent i donant resposta a 

les seves manifestacions i necessitats psicoafectives, facilitant-li el 

descobriment d’un entorn que li aportarà noves vivències. 

Manifestacions més freqüents 

• Plor 

• Inactivitat, tristor 

• Rebuig cap a les educadores; també dependència excessiva 

• Inseguretat davant l’entorn i els companys i companyes 

• Actitud estranya a casa 

• Trencament del ritme de la son 

Què ens suposa l’adaptació a tots plegats? 

En tot aquest procés arribem a conèixer i acceptar una nova situació en la 

que tots hem de fer un esforç conjunt. 

Els nens i nenes han d’acceptar: 

• La separació de les persones i l’ambient que li són coneguts i li donen 

seguretat 

• Adaptar-se a un nou ritme de vida 

• Adaptar-se a un nou espai 

• Inter relacionar-se amb adults i infants 

• Compartir la figura de l’adult de referència (educadora) 

• Compartir l’espai i les joguines 



La família ha d’acceptar: 

• La separació del fill/a 

• L’aparició de noves persones en el camp de les relacions afectives del 

fill/a 

• Canvis en l’organització de la vida familiar 

• Les manifestacions psicoafectives del fill/a, interpretant-les dins el 

procés d’adaptació, donant-li seguretat al fill/a 

• Que cada infant és únic i per això l’adaptació és diferent per cada 

nen/a 

• Demanem també que l’assistència del nen sigui continuada i que no 

aprofiteu l’anada a la Llar (i més els primers dies) per modificar els 

seus hàbits (xumet, bolquers…) això ja vindrà més endavant. 

• LA MILLOR MANERA D’AJUDAR A PASSAR EL NEN/A EL PROCÈS 

D’ADAPTACIÓ ÉS COL·LABORANT CONJUNTAMENT LA FAMÍLIA 

I LA LLAR D’INFANTS 

És important que parleu als nens/es en positiu sobre la nova escola, que en 

parleu a casa i el prepareu. 

 

 

Salut, son i alimentació 

La Llar d’Infants propicia el benestar físic i psíquic dels nens i nenes i adults 

que hi conviuen. 

La salut és qualitat de vida que s’aprèn tot vivint. A la Llar d’Infants és dóna 

una educació que abasta tots els àmbits de la persona , per tant també el de 

salut i benestar. 

En els més petitons l’horari de la son ve determinat per les necessitats 

individuals. A mesura que es van fent grans l’horari de la son es regularitza 

en una migdiada després de l’àpat del dinar. 

El fet de dormir una estoneta els fa agafar forces per continuar el seu ritme 

diari. 

El repòs i la son no s’associaran mai a foscor i aïllament, sinó a relax, penombra 

i benestar. No s’obligarà a dormir, sinó que s’hi induirà. 



És important que els nens/es vinguin esmorzats de casa per tal de consolidar 

l’hàbit que a l’escola i a la vida, en general, és del tot recomanable. 

A primera hora, després de fer el BON DIA, (aproximadament a les 10), les 

tutores repartiran unes galetes, o be un grapadet de cereals ( a tots els 

nens/es el mateix) que les famílies haureu de portar per torns quan us ho 

indiquin. 

Per berenar podeu portar el que vulgueu, sempre equilibrat i saludable, és 

important que sigui UNA UNITAT, és a dir, un taper amb pa amb tomata 

trossejat juntament amb trossets de pernil dolç, un iogurt, un taper amb 

cereals, un taper amb fruita trossejada o triturada... Penseu que el berenar 

és un àpat de no tanta importància com el dinar i el sopar i no és necessari 

portar més d’una cosa. Des de la llar es recomana que alguns dies els infants 

portin fuita per berenar per tal d’acostumar-los a una dieta saludable des dels 

inicis. 

 
 

Servei de menjador 

La Llar d’Infants Municipal Deu Pometes disposa de servei de menjador. 

La utilització d’aquest servei és voluntària. 

L’horari de menjador és de 13 a 15h. Després de dinar els nens i nenes fan la 

migdiada, respectant les necessitats de cada infant. 

El servei de càtering es fa mitjançant l’empresa Celmiranda d’Alcoletge, la 

qual dissenya menús equilibrats, saludables i variats i per suposat, adaptat a 

les edats dels nens i nenes de Llars d’Infants . Al mateix temps, informar- 

vos que també hi ha dietes especials com per exemple sense gluten, en aquests 

casos potser que el preu variï. 

Totes les famílies trobareu el menú del mes penjat a la web de la Llar 

d’Infants. 

CAL AVISAR A LES 9 DEL MATÍ DEL DIA DE L’ÀPAT PER FER LA 

RESERVA DEL MENÚ DIRECTAMENT A LA LLAR D’INFANTS. A LES 

9,20 ES FARÀ LA COMANDA PUNTUALMENT A L’EMPRESA DE 

CATERING. 



Cal que la família comuniqui a la tutora quan l’infant ha de seguir una dieta 

astringent, laxant o alguna altra específica ja sigui per motius de salut, 

culturals, religiosos... 

Orientacions sanitàries generals: 

Els nens i nenes d’aquestes edats no tenen gaires defenses i s’ encomanen les 

malalties fàcilment. Per disminuir raonablement el risc de contagi a les Llars 

d’Infants s’exigirà a les famílies l’observació de les següents normes 

d’actuació dictades pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la 

Generalitat de Catalunya. 

Cal que la família tingueu en compte que el vostre fill/a no pot assistir a la 

Llar d’Infants quan està malalt, ja que no es troba bé i no se li pot donar la 

mateixa atenció individualitzada que a casa, a més amés exposa la resta del 

grup al contagi. 

NO S’ACCEPTARÀ L’ENTRADA DE CAP INFANT QUAN PRESENTI: 

• Brutícia o manca d’higiene 

• Diarrea 

• Vòmit acompanyat d’altres símptomes 

• Infeccions a la boca, llagues (estomatitis), panses (herpes), mal blanc 

(muguet). 

• Erupcions i altres malalties de la pell (excepte si duen el certificat 

mèdic en que consti que no és contagiosa ) 

• Conjuntivitis (lleganyes amb pus) 

• Refredat d’ulls (ulls plorosos i irritació ) 

• Refredat fort (molta mucositat) 

• Mal de cap (manifestat pel nen / nena o pel plor continuat) 

• Tos bronquial i persistent 

• Febre (més de 37,5 º C) . NO ADMINISTREM ANTITÈRMICS. 

• Cucs 

• Pediculosi (polls) No es pot tornar a la Llar d’Infants fins la total 

desaparició de les llémenes. 



A LA LLAR NO ADMINISTREM MEDICAMENTS. Si en un cas cal fer-ho, 

és necessari ens porteu signats dos documents: 

• Un del metge on s’indiqui la quantitat de medicament i l’horari 

d’administració 

• Un altre firmat pel pare/mare autoritzant al personal de la Llar a 

administrar el medicament. 

CADA CURS QUE S’INICII CAL PORTAR UNA FOTOCÒPIA DEL 

CARNET DE VACUNES ACTUALITZAT 

En cas que la malaltia es detecti a l’escola (febre, vòmit, descomposicions…) 

és trucarà a la família perquè el vinguin a recollir. 

Demanem pel bé del vostre fill/a que, l’endemà de tenir febre, es quedi a casa 

en període d’observació i recuperació. 

En el cas que un infant pateixi un accident a la llar d’infants s’avisarà 

immediatament a la família i sinó ha estat possible contactar-hi, es prendrà 

la decisió que es cregui més convenient. 

Per això cal que ens doneu el número o números de telèfon on poder localitzar- 

vos 

ES PERMÈS TORNAR A L’ESCOLA : 

• Varicel·la: fins l’assecament total de les lesions i caiguda de les crostes 

• Tos ferina: no abans dels 21 dies de la seva aparició 

• Parotiditis o galteres: Quan hagi desaparegut la inflamació. Més o 

menys als 6 o 7 dies de la seva aparició 

• Hepatitis: fins la normalització de l’anàlisi i amb certificat mèdic 

• Escarlatina: Des de les primeres manifestacions anginoses fins que 

desapareix la descamació cutània. 

• Xarampió: 9 dies des de l’inici de l’erupció 

• Rubèola: més o menys 4 o 5 dies després dels símptomes catarrals. En 

total uns 8 dies i amb certificat mèdic. 

• Tuberculosi: fins que no estigui l’informe del pediatra amb l’alta mèdica 



La Llar d’Infants podrà exigir que la família lliuri al Centre un informe del 

pediatra que portarà el nen/a on consti l’orientació diagnòstica i la garantia 

de no contagiositat. 

Quan aneu al pediatra, cal que li consulteu si pot portar el nen/a l’endemà a 

la Llar i quants dies cal que resti a casa, sobretot en referència a petites 

malalties de la pell, doncs n’hi ha moltes (erupcions, fongs, al·lèrgies, virus, 

llagues...) i és difícil saber el grau de contagi. 

S’HAN DE RESPECTAR AQUESTES NORMES SANITÀRIES 

EN BENEFICI DE LA COL·LECTIVITAT DE LA LLAR 

D’INFANTS 

Orientacions sanitàries 

Rentat de mans sistemàtic: 

Es tracta d’una de les mesures de protecció més importants. Per això, és 

imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin començar a 

fer-ho d’una manera autònoma. En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un 

rentat de mans acompanyat de manera freqüent. Els infants es rentaran les 

mans: 

- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

- Abans i després dels àpats 

- Abans i després d’anar al WC (infants continents), 

- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

- Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. Cal tossir o esternudar al 

colze. 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

En el cas del personal que treballa a la llar, el rentat de mans es durà a 

terme: 

- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

- Abans i després d’entrar en contacte amb el menjar, dels àpats dels 

infants i del personal 

- Abans i després del canvi de bolquers 

- Abans i després d’acompanyar un infant al WC 



- Abans i després d’anar al WC 

- Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

La Llar d’Infants disposa de tres piques per netejar mans amb disponibilitat 

amb sabó amb dosificador i paper d’un sol ús. I hi ha dispensadors de solució 

alcohòlica a l’entrada i a les aules. 

Pautes de ventilació: 

És ventilaran les instal·lacions interiors abans de l’entrada i a la sortida dels 

infants, almenys 10 minuts cada vegada, tres vegades al dia deixant les 

finestres obertes. 

La Llar disposa d’un sistema de ventilació adequat al sistemes de climatització 

d’establiments i locals de concurrència humana segons les recomanacions al 

Departament de Salut. 

Pautes generals de neteja i desinfecció: 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà diàriament, seguint 

les instruccions de de “neteja i desinfecció en establiments i locals de 

concurrència humana” establertes en les instruccions del Departament 

d’Educació. En el nostre centre es concreta en: 

- Disposem d’un pla de neteja revisat per sanitat que és realitza a la llar 

quotidianament. (Veure Annex del pla de neteja). 

- Abans de l’obertura netejarà i desinfectarà totes les instal·lacions, 

materials, superfícies, joguines... 

- Conseqüència del COVID s’intensifica els procediments de neteja 

habituals en les superfícies on pugui haver mes contacte amb les mans: 

• Interruptors i timbres 

• Manetes i poms de portes 

• Finestres i armaris 

• Taules i cadires 

• Aixetes 

• Lavabos 

• Joguines de plàstic 



Pla de contingència: 

Si un nen/a manifesta febre 37º, tos, diarrea, vòmits, mal estar. ...... seguirem 

el protocol de trucar a la família perquè el vinguin a buscar. S’aïllarà el nen/a 

de la resta de companys/es i es trucarà a la família. 

Calendari de funcionament: 

La Llar d’Infants Deu Pometes obre de Setembre a Juliol 

• Els dies 1 i 2 de setembre estarem a la vostra disposició 

per poder portar els materials dels infants de 9 a 13h. 

• El dia 5 de setembre la Llar obre les seves portes en horari 

de matí, tarda i servei de menjador. 

• S’oferirà servei d’acollida matinal si hi ha un mínim de 

famílies interessades. 

Vacances de Nadal i Setmana Santa: 

• NADAL : Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 

2023 

• SETMANA SANTA: Del 3 al 10 d’abril de 2023 

Dies de lliure disposició i festes locals: (els mateixos que l’escola 

l’Àlber) 

• 31 d’octubre del 2022 

• 7 de desembre de 2022 

• 9 de desembre de 2022 

• 17 de febrer de 2023 

• 20 de març de 2023 

• 12 de maig de 2023 



Diari de funcionament: 

Horari d’entrada dels infants 
 

Matí 9 a 9:20 

Tarda 15 a 15:20 

 
Horari sortida dels infants 

 

Matí A les 12 

A les 12:30 

A les 13 

Tarda A les 17 

A les 18 

 

 
US DEMANEM RESPECTEU ELS HORARIS I 

SIGUEU PUNTUALS A LES HORES 

D’ENTRADA I DE SORTIDA. 



Normes d’organització i funcionament del centre 

• Es prega la màxima puntualitat, tant a les hores d’entrada com de 

sortida sinó s’entendrà que voleu que el vostre fill/a faci el servei 

d’acollida matinal 

• Els 20 minuts reservats a les hores d’entrada estan pensats perquè 

pugueu fer breus intercanvis d’informació amb les educadores. 

• Procureu no interrompre el ritme de l’aula. Sempre que ho desitgeu 

podeu demanar una entrevista amb l’educadora del vostre fill/a . 

• Abrics, jaquetes, bates, bufandes, gorres, guants i la muda de la Llar 

d’Infants cal que vagin degudament marcats amb el nom. No ens podem 

responsabilitzar de les coses que no estiguin marcades. Les jaquetes i 

les bates amb una tira llarga per penjar-les. 

• Cal que la roba que el nen/a porti sigui còmoda, ni petos ni cinturons, ni 

botons per tal de facilitar l’autonomia del nen i la nostra tasca 

educativa. 

• No es pot portar joguines de casa llevat del període d’adaptació 

• No es pot portar cap tipus de llaminadures a la Llar. Quan es celebri 

• l’aniversari s’aconsella portar un material didàctic per la classe. 

• L’hora d’esmorzar a la Llar no ha de ser l’àpat principal, han de venir 

ben esmorzats de casa (llevat els que comencin a les 8).Recomanem que 

els nens/es que venen a la tarda, facin la migdiada a casa. 

• Si algun dia ha de venir a recollir el nen/a algú diferent de qui ve 

habitualment, cal avisar les educadores per tal de saber a qui es dóna 

per escrit. 

• Els nens hauran de portar el material que es requereixi en les agendes 

que faciliten les educadores. 

• Donarem la bata, tovalloles i pitets per rentar sempre que ho creiem 

necessari. 



Coses que cal portal a la Llar d’Infants 

• Dos paquets de tovalloles humides 

• Un paquet de bolquers (els nens que n’utilitzin) 

• Una bossa amb roba de recanvi per deixar a la llar. 

• Un tub de crema per al canvi de boquers. 

• Un paquet de guants de vinil. 

• Dues capses de mocadors de paper. 

• Una bata ( a partir que el nen/a comenci a caminar) 

• Una ampolla de colònia de litre. 

• Una pinta o raspall. 

• Un biberó, ampolla d’aigua petita o cantimplora 

• Una garrafa d’aigua de 5 litres. 

• Pitets amb goma al coll (marcats amb el nom). 

• En cas que porti xumet, aquest haurà d’anar marcat amb el 

nom del nen/a i deixar-ne un a la llar. 

• Els nens que es quedin a menjador també han de dur un 

llençolet amb gomes i una manta (tot marcat). 

• Una capsa de galetes o bastonets de pa. 

• Un paquet de protectors pel canviador. 



Avaluació 

La Llar d’Infants es un complement familiar que avarca tots els aspectes de 

la vida del nen i nenes. Els infants petits no poden dividir el seu entorn i per 

això ens cal una comunicació diària d’allò que succeeix a casa i a la Llar 

d’Infants en relació amb el nen. Aquesta comunicació permet que els pares 

assoliu un grau de confiança amb la Llar que reverteix a favor del nen. 

Els pares i mares deixeu els nens i els recolliu directament de les mans de les 

educadores i en aquestes estones hi ha un intercanvi verbal importantíssim. 

Tutories I1, I2, I3: (amb cita prèvia) de les 13 h a les 15 h. 

Permanències Directora:.(amb cita prèvia) 9 matí a 17 h 

A finals d’octubre es farà una reunió per aula amb les famílies per tal 

d’informar de com ha anat el període l’adaptació i la programació general del 

curs. 

 
 

QUOTES DE LA LLAR: 

La quota mensual de la Llar d’Infants Deu Pometes és d’11 quotes de 

140€/mes, per tots aquells infants que comencen a utilitzar aquest servei al 

setembre. En cas que una família decideix començar en un altre mes, els mesos 

anterior a la data d’inici no es cobraran. 

La quota de material escolar i fotocòpies és de 20€ 

La quota de soci d’AMPA és de 18€ 

El preu per als usuaris fixes de menjador és de 45€/mes + 4,16€/menús del 

mes (pendent de confirmar) 

El preu del servei esporàdic és de 6 € + 4,16 €/menú. Quan un infant utilitza 

més de cinc dies aquest servei se’l considerà usuari fixe. 



Altres 

En cas que la meteorologia comporti risc en el desplaçament fins al Centre o 

per alguna causa aliena a la nostra voluntat, el Centre no obrirà les seves 

portes. Al mateix temps que sí des del Departament d’Ensenyament o des del 

Departament de Salut així ens ho indiquin. 

Amb la matrícula us vàrem donar 3 conformitats perquè les signeu; 

• Relació a drets d’imatge (fotografies ), 

• Autorització les sortides educatives que farem durant el curs pel poble 

• Carta de compromís educatiu 

Projecte lingüístic 

En els seus trets d’identitat de llar d’infants Deu Pometes es defineixen 

com a escoles catalanes, arrelades al país, al poble d’Albesa i a les 

tradicions, folklore i costums propis de la nostra cultura. 

És per això que el personal docent de les escoles coneix i utilitza la llengua 

catalana dins l’àmbit escolar i segueix les indicacions reflectides en el 

decret..... 

- La llengua catalana és el vehicle de comunicació i d’expressió oral 

entre les educadores i els infants en totes les activitats (aula, pati, 

estones d’alimentació i de descans, sortides, davant les famílies, etc). 

- Utilitzem el català com a primera llengua i en reforcem el seu 

aprenentatge mitjançant processos d’immersió, independentment de 

quina sigui la llengua familiar dels infants, atès que es considera que 

els nens que tenen contacte amb més d’una llengua abans dels tres 

anys les incorporen totes dues com a primeres. 

- Tota la documentació, les informacions, reunions de grup classe i 

retolació de l’escola es fan en català. 

- Per a la documentació (informes administratius, circulars i informes a 

les famílies) i per a la retolació de les dependències s’utilitza també 

el català. 



 

LA DIRECTORA - MESTRA I LES EDUCADORES DESITGEM QUE DURANT 

LA VOSTRA ESTADA A LA LLAR D’INFANTS DEU POMETES JUNT AMB 

ELS VOSTRES FILLS HI TROBEU UN RECOLZAMENT PER LA SEVA 

EDUCACIÓ, INFORMACIÓ SOBRE TEMES DEL VOSTRE INTERÈS I UN 

LLOC ON RELACIONAR-VOS AMB LES ALTRES FAMÍLIES, PERÒ TAMBÉ, 

UN ESPAI AGRADABLE PELS INFANTS ON ES PUGUIN SENTIR COM A 

CASA. 

 

 

 
 

BENVINGUTS i BENVINGUDES!!! 


