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1. INTRODUCCIÓ
En aquest document presentem la Normativa de les Llars d’Infants Municipals de
Cambrils.
Així, aquesta normativa serà una eina que serveixi per regular la vida interna del centre i
establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que formen part de la
comunitat educativa.
Per tant, plasma les regles i els drets dels que d’una manera o altra participin en el procés
educatiu. A més, ha d’estructurar normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives
del centre i harmonitzar les postures de tots els sectors que hi tenen incidència.
La normativa del centre, en el seu desig per regular la realitat de tot el que envolta el
procés educatiu, ha de ser capaç d’ajustar-se a la realitat i ha de disposar dels mecanismes
adequats per modificar-se i canviar quan aquesta realitat es variï. Per tant, és un document viu,
en permanent revisió.
El desenvolupament i aplicació d’aquest document es basarà ens els següents principis :
- Assegurar l’ordre intern que permeti assolir, amb una major plenitud, els objectius
educatius.
- El desenvolupament de l’educació i la convivència dins un marc de tolerància i respecte a:
la llibertat, la personalitat, la raça, el sexe, la cultura i les conviccions de les famílies i els
infants.
- El dret de tots els membres de la comunitat educativa a intervenir en les decisions que els
afectin mitjançant els seus representants.
- Autoavaluació i proposició d’esmenes a aquesta normativa, segons com evolucioni la
realitat escolar, per tal d’adaptar-lo.
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2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’aplicació d’aquesta normativa va dirigida als següents membres de la comunitat
escolar de la llar d’infants, la qual esta formada per :
•

Infants matriculats

•

Personal docent

•

Personal no docent: personal de cuina, de neteja i de manteniment de les instal·lacions i
altres professionals que puguin intervenir

•

Pares i mares i/o tutors dels infants (des del moment de la inscripció del nen/a i fins a la
seva baixa del centre)

•

Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins la
comunitat escolar
El seu àmbit físic d’aplicació és l’edifici propi del centre, i qualsevol lloc o edifici on

s’hagués desplaçat la comunitat escolar en la seva totalitat o en un grup petit, per tal de realitzar
la pròpia activitat del centre.

3. CONTEXTUALITZACIÓ

3.1. GESTIÓ DEL SERVEI
L’Ajuntament té la titularitat de les Llars d’Infants Municipals de Cambrils, tant de La
Galereta com de la Maria Dolors Medina, i la prestació del servei és en forma de gestió directa
mitjançant una concessió a l’empresa municipal INGESOL EPEL.
Per tant la gestió de l’escola la porta a terme conjuntament l’Ajuntament del municipi i
l’empresa municipal concessionària, amb l’actuació activa dels òrgans competents de
participació. Tot això es troba regulat per un conveni que estipula les obligacions i deures de les
parts.
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El personal educatiu serà el determinat en el document d’establiment del servei de la llar
que va redactar l’Ajuntament, basat en la normativa que marca el Departament d’Ensenyament
per a les llars d’infants.
Les dues escoles disposen d’un servei de cuina pròpia amb personal contractat per una
empresa externa i un servei de neteja contractat pel concessionari sota la supervisió de la
direcció de l’escola.
Els òrgans de participació de l’escola són el Consell de Participació del centre i
l’Associació de Mares i Pares (AMPA).

3.2. LÍNIA PEDAGÓGICA
L’escola ofereix als nens i nenes una educació globalitzadora en un clima afectiu.
Entenem l’educació com un procés global on intervenen molts factors i valors transversals,
pensats estratègicament per a assolir els objectius marcats.
La línia pedagògica proposada es basa en l’aprenentatge significatiu, que permet
conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat. És una visió clarament Constructivista, on
l'infant és el subjecte del seu aprenentatge. Aquest és un procés actiu de construcció i
investigació, manipulació, exploració, en el que haurem de propiciar la curiositat, la investigació,
la iniciativa i la reflexió.
La tasca de les llars d’infants serà facilitar els recursos i dinamitzar processos, amb una
actitud oberta i flexible per oferir als infants confiança i coherència educativa, valorant les
capacitats de tots i cadascun d’ells.
La proposta és treballar mitjançant l’observació, experimentació i la manipulació,
aspectes que permeten al nen/a una major llibertat i un desenvolupament adient a les seves
possibilitats.
Fomentant l’observació, la manipulació i l’experimentació permetem que el nen pugui
establir relacions entre el que ja sap i allò que es pretén que aprengui. D’aquesta manera el nen
podrà modificar progressivament els seus esquemes de coneixement. A més, així, afavorim la
construcció d’aprenentatges significatius i funcionals, que asseguren que els coneixements
adquirits a l’aula puguin ésser utilitzats fora.
Cal recordar la importància del joc en aquestes edats, ja que és l’eina d’aprenentatge
dels infants. Permet fer els aprenentatges fonamentals de la construcció d’ell mateix, dins un
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món de persones i objectes, també li permet experimentar, realitzar-se com a persona i establir
relacions amb els altres.
A més, totes les activitats, els espais (tan físics com temporals) i els materials tenen una
intencionalitat educativa i són moments significatius a la vida de l’infant.
Per tal de desenvolupar una metodologia relacional es realitza el treball en petits grups.
Es dóna resposta a les necessitats individuals de cada infant per tal de potenciar aquells factors
que l’ajudin a desenvolupar la seva pròpia identitat, la seva autoestima i la consecució
progressiva de l’autonomia. El treball en equip garantirà la coherència i la globalitat de la tasca
educativa.

3.3. INFRAESTRUCTURA
Les dues escoles van ser dissenyades tenint en compte les necessitats pròpies de la tasca
educativa en aquestes edats i de les peculiaritats dels seus usuaris.
Cal destacar que la distribució d’aules i dels espais pot tenir modificacions, en cas de
necessitat del servei i amb decisió prèvia de les autoritats pertinents.
Totes les aules compten amb zona de canvi i higiene adaptada a cadascuna de les edats,
sortida al pati, megafonia, mobiliari i material didàctic segons les necessitats dels infants de
l’aula.
A més l’escola compta amb:
- 1 despatx de direcció
- 1 sala de professors
- 1 sala multidisciplinar (com a menjador, dormitori, sala de psicomotricitat, sala
d’activitats, sala de reunions amb les famílies i equivalents)
- Zones de descans
- Magatzems
- Zona de cuina i serveis de neteja
- Zona de serveis pel personal docent
- Patis amb accés directe des de totes les aules de l’escola
- Vestíbul i passadissos
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3.3.1. LLIM LA GALERETA
La Llar d’Infants Municipal La Galereta està situada al Carrer Colom nº32-34 de
Cambrils.
L’escola disposa de 6 aules per distribuir els infants en grups nascuts dintre el mateix any
natural. La capacitat màxima d’alumnes a l’escola és de 94 infants. Les ràtios per aula variaran en
funció de l’edat dels alumnes, tal i com regula la legislació vigent dels ensenyaments de 1r cicle
d’Educació infantil.
En el cas que la distribució dels alumnes en 6 aules impliqués un increment de la
capacitat màxima autoritzada (situació que es pot arribar a donar en funció de l’edat dels
alumnes), l’Ajuntament sol·licitarà al departament d’Ensenyament les autoritzacions
corresponents.

3.3.2. LLIM MARIA DOLORS MEDINA
La Llar d’Infants Municipal Maria Dolors Medina està situada al Carrer de la Mineta s/n
de Cambrils.
L’escola disposa de 6 aules per distribuir els infants en grups nascuts dintre el mateix any
natural. La capacitat màxima d’alumnes a l’escola és de 82 infants.
En el cas que la distribució dels alumnes en 6 aules impliqués un increment de la
capacitat màxima autoritzada (situació que es pot arribar a donar en funció de l’edat dels
alumnes), l’Ajuntament sol·licitarà al departament d’Ensenyament les autoritzacions
corresponents.

4. ORGANITZACIÓ
4.1.

ÒRGANS MUNICIPALS DE SEGUIMENT I COORDINACIÓ
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-

Comissió de seguiment i control del funcionament del servei, integrada per un/a tècnic/a

municipal de l’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament i el/la director/a del servei de Llar d’Infants
es reuneix mensualment o en qualsevol moment. que resulti necessari.
-

Les tasques de supervisió i inspecció del compliment del conveni regulador de la gestió

de la llar d’infants, pel que fa als aspectes organitzatius i pedagògics, correspondran al personal
tècnic adscrit a la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament.

4.2. EQUIP EDUCATIU
Les Llars d’Infants Municipals compten amb els següents professionals:
- 1 director/a
- 1 coordinador/a /suport educatiu
- 9 Mestres i/oTècnics Superiors en Educació infantil
- 1 Psicòleg/a – psicomotricista (suport a la directora)
- Personal de cuina
- Personal de neteja
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Així, cadascuna de les aules té la seva tutora de referència i una educadora de suport
compartida entre dues aules en les activitats que sigui necessari un ajut.
En moments puntuals (per malaltia, vacances, etc.) l’educadora de suport pot fer tasques
de tutora ja que coneix perfectament la dinàmica de l’aula, els infants i les seves famílies.
L’equip educatiu haurà de realitzar 38 hores setmanal: 35 d’atenció directa amb els
infants i 3 hores de tasques de programació, preparació de materials, coordinació amb la resta
d’aules, etc.
La direcció de la llar, a banda de les tasques pròpies del seu càrrec, realitzarà tasques de
suport a les aules en diferents activitats i moments del dia, especialment en les estones de
menjador.
Alhora, assistirà setmanalment a les coordinacions de cicle de cadascun dels nivells i
presidirà els claustres de la llar.
Segons l’article 11 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle
de l’educació infantil i els requisits del centres, referent a la qualificació dels professionals, aquest
hauran d’estar en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de
grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat
equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors.
El nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al nombre de
grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per cada 3 grups.
Cada grup estable d’alumnes ha de tenir un professional dels previstos en aquest apartat
que fa les tasques d’educador-tutor i és el referent per a la relació amb les famílies. Per tant,
s’establiran 6 tutores d’aula i 3 suport educatius que donaran ajuda en funció de les necessitats
de les aules, a més a més, del suport de la directora.
Per cada tres grups, o fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el títol de mestre
amb especialitat en educació infantil o el de grau equivalent. Respecte a la titulació dels
professionals s’estableix garantir com a mínim la presència de 2 mestres d’educació infantil o els
equivalents entre el personal educador més la direcció/coordinació que també recaurà en una
mestra o equivalent.
La llar podrà acollir estudiants en pràctiques sempre sota la supervisió directa de
l’educadora d’aula a la que ha estat assignada i de la direcció de la llar d’infants.
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4.2a. FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ (en base al conveni col·lectiu de centres d’assistència i educació
infantil i els documents aprovats pel departament d’Ensenyament de la Generalitat per l’organització
i gestió de les llars d’infants de 20 de juny de 2014)
Relacions Institucionals:
- Representar el centre en les seves relacions amb altres institucions públiques i privades i,
especialment, amb l’Ajuntament de Cambrils, els Serveis Territorials del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i,
en especial, amb la Facultat de Ciències de l’Educació, el Centre de Recursos
Pedagògics del Baix Camp, l’Equip d’Assessorament Pedagògic de Cambrils, els centres
educatius de la ciutat, el Consell Escolar Municipal i altres organismes del sector
educatiu que es puguin crear en el seu moment.
- Representar el centre en activitats formatives o informatives (Jornades, trobades,
congressos) que es puguin celebrar amb participació de l’escola.
Relacions Internacionals: Coordinar, amb el vist i plau de l’Ajuntament, la rebuda i les activitats
de persones visitants d’universitats o centres educatius dins de programes comuns o a sol·licitud
de centres educatius públics o privats.
Formació permanent:
- Presentar a l’Ajuntament, abans de l’inici de cada curs i inclòs en el Pla Anual del centre,
el pla de formació permanent global per a l’Escola Bressol.
- Programar i coordinar les reunions pedagògiques de l’escola.
- Potenciar la publicació d’experiències pedagògiques.

Programació, seguiment i avaluació:
- Presentar a l’Ajuntament el Projecte Educatiu de Centre.
- Presentar a l’Ajuntament el Projecte Curricular de Centre.
- Presentar a l’Ajuntament, abans de l’inici de cada curs, el Pla anual de centre.
- Elaborar els informes i les memòries anuals, juntament amb l’equip docent, per a la seva
presentació a l’Ajuntament.
- Establir els mecanismes de col·laboració permanent amb l’equip de mestres.

10

Gestió, direcció i organització dels recursos humans i materials:
- Presidir el Claustre de mestres.
- Exercir les facultats de direcció de l’equip de mestres i coordinar-les amb el personal de
cuina i neteja.
- Vetllar per la gestió i la coordinació amb les famílies i els grups d’infants
- Gestionar el pressupost de l’escola i rendir comptes, trimestralment, a l’Ajuntament.
- Determinar i proposar a l’Ajuntament les actuacions necessàries per al correcte
manteniment de l’edifici.
- Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions que es realitzin al centre.
- Visar les certificacions i els documents acadèmics del centre.
- Resoldre les possibles incidències que sorgeixin en el centre.
- Vetllar per l’adequació dels recursos humans a les necessitats del centre.
- Executar els acords presos amb L’Ajuntament de Cambrils.

Coordinació de les activitats educatives del centre:
- Vetllar pel compliment de les disposicions normatives que afectin l’escola, dels objectius
del projecte educatiu del centre i dels acords amb el Claustre i amb el Servei d’Educació
de L’Ajuntament de Cambrils.
- Coordinar l’equip del centre i presidir les sessions de treball.
- Vetllar per la qualitat de l’activitat educativa que realitza cadascun dels grups classe.
- Vetllar per la relació amb les famílies dels infants.
- Vetllar per l’adquisició i el manteniment del material didàctic.
- Coordinar l’organització de l’horari dels grups classe.
- Coordinar la confecció dels informes individuals dels infants.
- Coordinar la confecció dels informes de les activitats docents dels grups classe.
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- Exercir les funcions de tutoria d’alumnat en pràctiques de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la URV o IES que imparteixin els Cicles formatius de grau superior
d’Educació Infantil, Integració Social i Animació Sociocultural.
- Qualsevol altra funció que, en l’àmbit acadèmic, sigui atribuïda per la normativa vigent
quant a la direcció i coordinació pedagògica de centres docents.
4.2b. FUNCIONS DE L’EQUIP EDUCATIU (en base al conveni col·lectiu de centres d’assistència i
educació infantil i els documents aprovats pel departament d’Ensenyament de la Generalitat per
l’organització i gestió de les llars d’infants de 20 de juny de 2014)

- Atendre i educar els infants del centre.
- Elaborar el Projecte Educatiu del Centre i la Normativa de Règim Interior.
- Elaborar el Projecte Curricular, el Pla Anual i la Memòria de centre.
- Col·laborar amb la direcció del centre en la fixació dels criteris d’organització interna de
l’escola (distribució de metres, de grups, utilització racional de l’espai escolar, selecció
de material i equipament didàctic, ...).
- Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògiques.
- Col·laborar amb l’Ajuntament de Cambrils i amb la URV en tasques de recerca i de
formació.
- Constituir comissions de treball de caràcter temporal o permanent per desenvolupar
millor les seves funcions.
- Responsabilitzar-se del grup de classe del qual es comparteix la tutoria i assegurar una
atenció individualitzada a les famílies de l’alumnat del grup.
- Adequar el projecte curricular la programació de cada grup d’edat al grup del qual s’és
co-responsable.
- Avaluar periòdicament els resultats educatius del treball realitzat.
- Participar activament en activitats de formació continuada.
- Atendre l’horari de dinar i de descans com a una franja horària no distinta de la resta del
temps pel que fa a la importància educativa d’aquestes situacions de vida i
aprenentatge.
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- Qualsevol altra funció similar de l’àmbit educatiu que li sigui assignada per la direcció del
centre.

4.2c. FUNCIONS DEL PSICÒLEG/A – PSICOMOTRICISTA
- Assessorar i donar suport a l’equip educatiu
- Detectar infants amb problemàtiques de diferent tipologia
- Derivar als centres o serveis adients sempre mitjançant la tutora de referència
- Coordinar actuacions amb altres institucions (EAP, CDIAP, etc)
- Col·laborar en l’elaboració del Projecte Educatiu, el Programació General Anual, la
Memòria de centre, etc
- Participar activament en activitats de formació continuada
- Programar les sessions de psicomotricitat
- Formar i fer seguiment de les sessions de psicomotricitat
- Suport a la direcció de la llar d’infants

5. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
5.1. HORARI
De forma esquemàtica, l’ horari lectiu de les llars d’infants és:
- matí : 8’45 h a 13 h
- tarda : 15 h a 18 h
L’horari del servei d’acollida és de les 7.45 h a les 8.45 h.
L’horari del servei de menjador és de 13 h a 15 h.
Per a facilitar a les famílies l’entrada dels alumnes al centre, s’han establert uns marges
horaris d’ entrades i sortides.

-

Entrada matí: de 8.45h a 9.30 h

-

Sortida matí LL1 i LL2: de 12 h a 13 h

-

Sortida matí nadons: de 12 h a 12.30 h
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-

Entrada/sortida tarda: de 15 h a 15.15 h

-

Sortida tarda: de 16.45 a 18 h Sortida tarda : de 16.45 a 18 h*

Cap nen/nena podrà romandre a l’escola més de 8 hores seguides.
*Només en el cas d’infants usuaris del servei d’acollida que entrin a la llar abans de les
8’15h podran sortir a les 16h per tal de no sobrepassar les 8h seguides d’estada a la llar.
Cal avisar al centre quan per circumstàncies especials (visita metge, vacunes...) l’infant
hagi d’entrar a l’escola en un horari diferent a l’habitual.
L’equip educatiu no entregarà cap nen/a a cap persona desconeguda, la família ha
d’avisar a l’educadora amb antelació de qualsevol canvi respecte a la persona que ve a recollir a
l’infant, així mateix, haurà de complimentar un full autoritzant als adults que el poden venir a
buscar.
Un menor d’edat (major de 12 anys) pot venir a recollir un infant sempre que hi hagi una
autorització signada pels pares.
Les famílies hauran de respectar els horaris de l’escola. Davant el reiterat retard en
l’entrada al matí d’un infant, prèvia autorització de l’Ajuntament, l’equip educatiu pot prendre
mesures per tal de no trencar la dinàmica de l’aula.
HORARI DE MATÍ
- Acollida, de 7.45 h a 8.45 h
L’ escola ofereix el servei d’acollida segons les necessitats de les famílies i la viabilitat de dur-ho a
terme, per tant disposarem d’aquest servei quan hi hagi un mínim d’un 10% dels infants que ho
sol·licitin. Aquest servei es cobrarà a part.
Els infants poden esmorzar a l’escola si han entrat abans de les 8.20h del matí.
Els infants que facin ús d’aquest servei es deixaran a l’aula destinada a l’acollida havent deixat
prèviament la jaqueta i la bossa en les seves respectives aules.
- Entrada de l’horari d’escolarització, de 8.45 h a 9.30 h
A partir d’aquesta hora d’entrada no es podrà esmorzar i es recomana que els nens/es ho facin
abans de sortir de casa.
Els usuaris esporàdics de menjador hauran d’avisar abans de les 9.30 h.
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Davant el reiterat retard en l’entrada al matí d’un infant, l’equip educatiu pot prendre mesures
per tal de no trencar la dinàmica de l’aula.
- A partir de les 9.30 hores
Comença l’activitat de l’aula (pintura, es treballa una cançó, un conte, es juga per racons, s’inicia
la psicomotricitat, etc.) És molt important que l’infant ja sigui a l’aula a aquesta hora per tal
d’estar amb la resta de companys i companyes, no perdre’s l’activitat i no trencar la dinàmica de
l’escola.
A aquesta mateixa hora, l’escola fa la comanda de menús del nombre d’infants que es quedaran
a dinar, cal avisar a l’escola en cas de retard en l’arribada sempre que sigui per un motiu
justificat.
Per tant, es demana màxima puntualitat.
Aproximadament a les 10.20h tots els infants esmorzen fruita que han portat de casa i que
prèviament la seva educadora ha preparat. Un cop han esmorzat és l’hora de l’esbarjo.
Els dies d’aniversari es demana que si la família vol portar l’esmorzar d’aquell dia pels infants de
l’aula, aquest sigui un aliment elaborat per un establiment autoritzat. No es donaran aliments
elaborats a casa.
En cap cas es donaran ni repartiran llaminadures als infants.
El nen que celebri l'aniversari serà el protagonista del dia: entre tots li farem una corona perquè
la prengui a casa.
- Sortida de l’escola al matí, de 12 h a 13 h
Pels infants que només fan mitja jornada o pels que se’n van a dinar a casa i després tornen a
l’escola. La sortida dels infants es realitzarà a les seves respectives aules.
- Servei de menjador, de 13 h a 15 h.
Es comença a dinar a partir de les 12’00 h, tot coincidint amb la sortida dels infants de l’escola.
L’estona de descans és aproximadament de les 13.00 hores fins a les 15.00 hores.
Aquest servei inclou dinar i berenar.
Es comença a berenar normalment a partir de les 16.00 hores, però es podrà modificar aquest
horari en el cas que sigui necessari pel bon funcionament de la llar d’infants.
Els menús són variats i adaptats a les necessitats i intoleràncies, en el cas que n’hi hagi, dels
infants.
No es podrà portar dinar de casa en cap cas ni tampoc treure menjar de la cuina fora l’escola, per
motius de control d’higiene i per evitar aliments malmesos.
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Només en el cas dels nadons que prenguin biberó o llet materna, es permetrà que es porti de
casa, sempre tenint control de les condicions adients.
HORARI DE TARDA
- Entrada/sortida a la tarda, de 15 h a 15.15 h
- Berenar, a partir de les 16h (aquest horari pot ser modificat en funció de les necessitats)
Els infants que facin ús del servei de menjador tenen el berenar inclòs en la quota que paguen.
La resta d’infants, seguint el menú de berenar establert per l’escola, portaran el seu berenar
individual i els estris necessaris.
L’escola informarà als pares sobre el berenar que es segueix per tal que els infants que el porten
de casa s’ajustin al berenar de l’escola.
- Sortida de l’escola a la tarda, de 16’45 a 18 h
A partir de les 17h es realitzarà a l’aula destinada a les sortides.
Per al bon funcionament de l’escola, es prega que els pares i mares respectin els horaris
d’entrades i sortides de l’escola.
5.2. CALENDARI
El curs escolar s’inicia al mes de setembre i acaba al finalitzar el mes de juliol.
El calendari de l’escola serà l’aprovat cada curs escolar per la Junta de Govern Local, a proposta
de la Comissió d’Ensenyament. Els dies de lliure disposició del centre s’aprovaran pel Consell
Escolar Municipal de l’Ajuntament de Cambrils.
L’escola romandrà oberta durant el mes d’agost.
Durant aquest mes només podran accedir a l’escola els alumnes que estan matriculats a la llar
d’infants al llarg del curs escolar (no hi tindran accés els alumnes que hagin obtingut plaça pel
curs següent ni alumnes externs a la llar).
Aproximadament al mes de maig les famílies rebran una circular on han d’especificar la reserva
de plaça o no per aquest període i l’opció triada no es podrà modificar, excepte en casos
puntuals, ja que l’escola planificarà els mitjans materials i humans per donar servei aquest mes.
L’horari serà el mateix que la resta de curs i no hi haurà modificació de cap servei
complementari.
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Les activitats són planificades igual que la resta del curs, destacant la realització d’activitats a
l’aire lliure.
5.3. MATERIAL NECESSARI
El llistat de material que ha de portar la família pot canviar en els diferents cursos i segons les
necessitats de l’escola i els infants.
De forma general podem dir que cada infant ha de portar:


1 foto de família



1 bata amb coll de goma amb una beta per penjar (sense botons) per fer pintura



Una bossa o motxilla per cada dia on pot anar l’agenda, got, pitets, roba bruta, etc.



Una bossa de roba amb dues mudes de recanvi completa (incloent sabates)



Una tovallola petita per eixugar-se les mans amb beta



Jaqueta per sortir al pati (hivern)



Got de plàstic amb nanses o sense



Un coixí



Una pinta o raspall



Un pack de 6 ampolles d’aigua embotellada i precintada (de 1’5 litres cadascuna)

Material d’higiene (l’educadora de l’aula en demanarà en funció de les necessitats):


Dues caixes de mocadors



Dos paquets de tovalloles humides

Si el vostre fill/a porta bolquers necessita:


Una tovallola de lavabo



Bolquers (s’aniran demanant en funció de la necessitat)



Un tub de pomada balsàmica

Si el vostre fill utilitza el servei de menjador necessita:


1 bata amb coll de goma amb una beta per penjar (sense botons)



Pitets amb goma o velcro (tants com àpats faci a l’escola)

Si el vostre fill és de l’aula de nadons:


Biberó
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Llet, cereals, aigua, ... en funció de les necessitats de cada infant



Mitjons antilliscants



Dues manyoples
Les famílies hauran de tenir en compte que:

-

La roba de recanvi ha d’anar marcada amb NOM i COGNOM (incloent les sabates).

-

Les bates, la tovallola i la jaqueta del pati han de dur una BETA per poder-les penjar.

-

Recomanem que la ROBA CÒMODE que el nen porti sigui fàcil de treure i posar. Les sabates
amb velcro per fomentar la seva autonomia.

-

Els divendres es dona la roba bruta per rentar: tovallola, got, etc. i es torna dilluns a l’escola.

-

Cada dia es donarà la roba que es vagi embrutant.

-

Cal mirar sempre que no falti res de material del vostre fill/a.

-

Les pertinences que les famílies deixen oblidades a la llar un cop acaben l’escolaritat al
centre, només romandran al centre fins l’inici del curs següent.

5.4. PROCÉS D’ADAPTACIÓ
Venir per primera vegada a llar d’infants representa una situació nova pel nen: desconeix
l’espai, els altres infants, les educadores, què pot fer...
L’infant pot experimentar diverses sensacions o sentiments que poden comportar
diverses manifestacions: plors quan el deixen, tancament en sí mateix, passivitat, no vol deixar el
que porta de casa (bossa, jaqueta...), rebutja el menjar, reclama als pares, agressivitat amb els
companys, mossegades ...
Poden aparèixer també manifestacions fisiològiques: diarrees, constipats, vòmits, que
són conseqüència de l’adaptació i que la dificulten, principalment si el nen/a ha de deixar
d’assistir a l’escola i no fa l’adaptació d’una manera continuada.
A casa ho poden manifestar amb neguits a les nits, o bé, exigint més dels pares i també
en un daltabaix d’horaris. A l’escola segueix un ritme que potser no era el de casa i s’hi ha d’anar
acostumant.
El procés més normal és que el nen/a primer vingui a disgust, però cada cop més, es
trobi estimulat per les coses de l’escola, i passades unes setmanes ja entri a la seva classe molt
content.
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El procés d’adaptació tindrà una durada variable (aproximadament 15 dies), serem
flexibles en la seva temporalització tot respectant el ritme de cada infant de forma
individualitzada.
Es considera que el nen està adaptat quan ha adquirit una seguretat en l’escola i quan ha
establert uns lligams afectius amb les educadores i els companys/es.
Com podem afavorir aquest procés d’adaptació?
Al mes de juny (abans de començament de curs) es realitza una reunió adreçada a les
famílies dels nens/es que comencen al setembre sobre l’adaptació, tant per conèixer les
educadores que estaran amb els nens i nenes, com per poder ajudar (famílies i mestres) perquè
l’infant accepti l’entrada a l’escola.
Aquesta entrada serà progressiva, per grups reduïts i en dos torns d’horari. Per afavorir la
separació del pare i de la mare, fa que els pares, el primer dia estiguin amb els nens a l’aula i els
infants poden portar de casa un objecte especial que serveixi de vincle d’unió entre casa i
l’escola. Els següents dies es continua amb els grups i poc a poc es va reduint la presència de
l’acompanyant a l’aula.
Al mes de febrer es fa una entrevista individualitzada amb les famílies on es valora
l’adaptació dels nens/es, així com altres aspectes relacionats amb la seva convivència a l’escola.
Tots els infants que entrin per primera vegada a l’escola hauran de fer aquest procés,
tot i que l’equip educatiu intentarà flexibilitzar el calendari en funció de l’estat de l’infant i
depenent de les necessitats de les famílies.
5.5. RELACIÓ ENTRE FAMÍLIA I ESCOLA
La família és el primer context educatiu de l’infant, és la primera responsable de
l’educació dels seus fills/es, i des de la llar col·laborem amb ella donant suport a la seva tasca
d’educar els infants i la impliquem en la vida del centre potenciant la seva participació activa en
les activitats.
En quins moments s’estableix la comunicació entre família i escola?
-

Entrades i sortides (informació diària).

-

Agenda: cal portar-la i recollir-la cada dia i aprofitar aquest canal de comunicació per
anotar-hi aquelles informacions que penseu que poden ser importants.
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Mes de juny: una primera reunió de pares abans de començar el curs per informar de

-

manera general sobre el funcionament de l’escola, horaris, normes del centre,
presentació de tot l’equip educatiu. També es donarà la informació per escrit sobre el
material que necessiten els infants a l’escola. aquest dia també informarem a les famílies
sobre l’horari d’adaptació que haurà de fer cada infant i establirem horaris per les
entrevistes inicials dels infants.
-

Entrevistes inicials individuals al mes de setembre per tal de conèixer les famílies dels
infants i alguns aspectes fonamentals de l’infant per tal de dur a terme la tasca educativa
de l’escola.

-

Al mes de gener i febrer es realitzaran reunions individuals amb les famílies on s’indicarà
els progressos i dificultats que cada infant ha anat experimentant.

-

Al mes d’abril es realitza la Jornada de Portes Obertes de l’escola per tal de que les
famílies interessades en inscriure al seu fill/a el proper curs puguin conèixer la nostra
escola.

-

Al mes de juny s’entregarà a les famílies els informes finals dels infants on es valorarà
l’evolució de l’infant durant aquest temps d’escolarització.

-

Altres reunions informatives sobre aspectes de funcionament general, temes específics
d’aula o temes psicopedagògics.

-

Celebració de festes, etc.

-

Activitats formatives (xerrades, tallers, seminaris...).

Per tal de donar a conèixer la normativa del centre, es lliurarà a les famílies un resum de la
normativa amb la normativa i es posarà a la seva disposició aquest document complert per
aquelles famílies interessades.
A més a més, abans d’iniciar el curs es lliurarà la Carta de Compromís Educatiu redactada
pel Consell Escolar de la llar, autoritzacions i documents que requereixen la signatura de la
famílies.
La família podrà demanar un reunió amb la seva mestra sempre que ho cregui convenient
(fora de les ja estipulades per la llar).
La llar no elaborarà informes valoratius per escrit, tret de l’entrega de l’informe de final de
curs al mes de juny, de certificats d’assistència a la llar i certificats de quotes per les famílies que
ho sol·licitin.
Podem trobar aquests document a l’Annex 7.

20

5.6. SORTIDES
A principi de curs es programa, totes les sortides del curs i se n’informa a les famílies tant
bon punt es tinguin dates fixades.
Els infants que no assisteixin a les sortides hauran de romandre a casa.
El nombre d’acompanyants adults per sortida, és d’1 adult per cada 10 nens, segons
marca la normativa del Departament d’Ensenyament, però en tots els casos es valorarà les
necessitats de cadascuna de les sortides. Si és necessari, es demanarà la col·laboració de les
famílies per poder-nos acompanyar.
Totes les famílies signaran l’autorització de sortides al municipi en el moment de la
matrícula del seu fill/a.
Per les sortides a peu o amb trenet municipal no caldrà tornar a signar autorització, tot i
això s’informarà a les famílies prèviament de la seva realització i de característiques concretes.
Per les sortides que impliquin autocar i en conseqüència un pagament per part de la
família es passarà una autorització específica. Sense aquesta l’infant no pot assistir. A la vegada,
s’informarà dels fets puntuals i característiques de la sortida.
Els nens que no assisteixin a la sortida, però que sí havien signat que hi anirien, han de
pagar igualment la part de l’autobús (en cas que hi hagi import).

5.7. PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE
Les Llars d'Infants Municipals de Cambrils tenen cura especial de la protecció de dades
dels infants i les seves famílies, per tant, es segueixen tots els protocols de seguretat establerts
en el dia a dia de les llars i en la tramitació de dades i documents dels infants i les seves famílies.
Pel que fa als drets d’imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als
pares o tutors legals per poder fer i publicar fotografies dels seus fills i filles que siguin clarament
identificables. Per aquest motiu, els pares signen un document, en el moment de fer matrícula,
on autoritzen o no.
Podem veure l’exemple de l’autorització a l’Annex 3 del document.
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6. PLA DE SALUT I HIGIENE
6.1. PROTOCOLS D’HIGIENE
Junt amb la inspecció de Departament de Salut de la Generalitat, les llars d’infants han
elaborat una sèrie de protocols per a regular l’actuació del personal de l’escola en cadascun dels
moments on es realitza manipulació d’aliments i per la detecció d’animals indesitjables.. Aquests
protocols són els següents:
- Protocol de la biberoneria
- Protocol d’higiene al menjador
- Protocol d’al·lèrgens
- Protocol de control de plagues
- Graelles d’autocontrol: biberoneria i higiene al menjador
Podem veure els protocols complets als Annexes 10, 11, 12, 13 i 14 del document.
Alhora, en coordinació amb el Departament de Salut de l’Ajuntament de Cambrils, les
llars realitzen un seguit de tasques per tal de fer un control sobre l’estat de l’aigua i la
prevenció de la legionel·la: control de clor, control de la temperatura de la caldera, pressa de
temperatures d’aixetes, purga, etc.
Cal destacar que el servei de cuina i l’empresa de neteja realitza els control i pren les
mesures higièniques adients per al bon desenvolupament de la seva tasca,
Pel que fa al control de les plagues, per tal de minimitzar l'exposició a pesticides i
prevenir-ne els efectes nocius sobre la salut de les persones, les mesures de control de plagues
s'aplicaran quan siguin estrictament necessàries, evitant, sempre que es pugui, les actuacions de
caràcter merament preventiu. Quan s'hagin de dur a terme, caldrà atenir-se a les recomanacions
que a aquest efecte ha dictat el Departament de Salut.
Destacar també que no es permetrà l’entrada d’animals a l’escola, únicament es
permetrà en cas d’activitats o propostes educatives aprovades en el claustre i sota supervisió de
les professionals de la llar d’infants .
6.2. SALUT DELS INFANTS
Dins de la llar tenim en compte tant l’educació per a la salut, com la prevenció i detecció
de malalties dels infants.
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Aquests tenen un sistema immunitari encara reduït que els fa vulnerables a infeccions.
Un infant malalt no es troba en les condicions adients per assistir a l’escola i, a més a més,
quan a un grup d’infants se n’hi incorpora un que està malalt, exposa als altres a un perill de
contagi.
El protocol acordat a seguir en cas d’accident o malaltia serà el següent i haurà de ser
signat per la família en el moment de la matrícula:
-

En cas de patir un accident/malaltia que requereix una visita al centre mèdic, es
comunicarà a la família i serà aquesta la que el portarà al centre mèdic que li
correspongui

-

Si l’accident/malaltia és greu s’avisarà una ambulància/taxi i durant el trajecte l’infant
serà acompanyat per la seva educadora fins que arribi la família

Davant petits accidents, l’escola disposa d’una farmaciola completa i realitzarà primeres
cures de neteja i desinfecció, però seran les famílies les encarregades de fer d’altres
intervencions més específiques.
Per tant, quan un nen/a presenti símptomes de malaltia s’avisarà als pares perquè el
vinguin a buscar i no s’acceptarà l’assistència de cap nen/a que presenti:
-

Brutícia o manca d’higiene manifesta.

-

Febre. Temperatura superior a 37,5ºC. Haurà de romandre mínim 24 hores de repòs.

-

Diarrea líquida i/o persistent (2 diarrees liquides amb un interval de temps curt).

-

Infeccions o nafres disseminades a la boca.

-

Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si porteu l’informe del pediatre amb el
diagnòstic i indicant que no són contagioses).

-

Conjuntivitis.

-

Bronquitis.

-

Paràsits intestinals (cucs).

-

Polls, llémenes o paràsits capil·lars (fins la total desaparició).

-

I altres malalties contagioses.

Algunes consideracions importants a tenir en compte són:

-

Per tal de que el personal educatiu subministri un medicament, incloent tractaments
homeopàtics, serà necessària la recepta mèdica que ho justifiqui on el metge o pediatre
indiqui la dosi i l’horari, així com l’autorització per escrit expressa de la família.
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-

Si un infant ha de fer una dieta específica (intolerància al gluten, lactosa...), cal un
certificat mèdic que ho dicti, excepte la dieta astringent.

-

Davant la persistència prolongada de medicacions o símptomes esmentats (tos, vòmits,
diarrea, dolors..), l’escola es reserva el dret d’exigir un informe pediàtric del nen, on
consti l’orientació diagnostica, la medicació i la garantia de la no contagiositat.

-

Així mateix, es podrà demanar informe d’alta mèdica després de malalties contagioses
(gastroenteritis, conjuntivitis, bronquitis, etc.). De la mateixa forma, si un nen/a és operat,
s’hauria d’esperar un temps prudencial per a que pugui recuperar-se i portar
l’autorització mèdica.

-

Les famílies hauran d’avisar a l’escola bressol de qualsevol símptoma de malaltia per
evitar contagis.

Podem veure a l’Annex 6 del document l’autorització per l’administració de medicaments als
infants i l’autorització que signaran les famílies del protocol que es seguirà en cas d’accidents o
malalties.
7. DRETS I DEURES Aprovats al Reglament del servei de les Llars d’infants municipals de Cambrils (Ple del
dia 27/05/14).

7.1. EQUIP EDUCATIU
DRETS:
- Convocar per pròpia iniciativa als pares i tutors a tractar assumptes relacionats amb l’infant.
- Participar activament en l’elaboració dels documents del centre, incloent la programació
General.
- Ser respectades per les famílies, resta de l’equip educatiu i tot aquell personal que col·labori
amb l’escola.
DEURES:
- Lliurar una còpia de la normativa de la llar en cas que una família la demani.
- Col·laborar amb la Direcció en l’elaboració del PE, el PA, la MA i el PL.
- Atendre i informar les famílies amb relació al desenvolupament integral del seu fill/a.
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- Atendre les necessitats físiques i fisiològiques i d’higiene dels infants, introduint-los en la
progressió d’adquisició dels hàbits.
- Complir i fer complir aquesta normativa.
- Participar en el Claustre.
- Participar en les reunions convocades per la Direcció i en les reunions i entrevistes amb els
pares.
- Realitzar tasques educatives destinades a aplicar les 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 i de la diversitat dels infants.
- Guardar el secret professional en tots aquells aspectes que ho requereixin.

7.2. FAMÍLIES
DRETS:
- A poder demanar una còpia de la normativa, prèvia petició.
- A ser atesos a tots per igual.
- A ser informats de tot el que passa amb el seu fill/a dins l’escola.
- Estar representats en els òrgans col·legiats que estableix la normativa vigent.
- Rebre informació sobre el calendari, horari i activitats.
- Rebre informació sobre el seu fill/a sobre el seu procés d’aprenentatge a l’escola, mitjançant
reunions informatives, entrevistes, agenda personal i contacte directe diari amb l’educadora.
- Sol·licitar entrevista amb l’educadora i/o directora sempre que ho creguin convenient.
DEURES:
- Transmetre qualsevol informació rellevant del seu infant necessària per la correcta atenció i
cura.
- 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 i dels serveis extres.
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- No portar l’infant a l’escola en el cas que pateixi alguna malaltia contagiosa, mostri febre o
n’hagi tingut durant la nit.
- Portar a l’escola el material que necessiti el seu fill/a i aquells recursos que l’equip educatiu
pugui demanar.
- A avisar quan no són ells mateixos els que recolliran als seus infants, omplint prèviament un full
d’autorització.

Tots aquests punts i d’altres els podem trobar recollits també a la Carta de Compromís
Educatiu de l’escola (Annex 7 del document).

8. PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
El procés de preinscripció i matrícula correspon al Departament d’Educació amb les
modificacions que l’Ajuntament cregui oportunes, dintre de la normativa vigent. Posteriorment
hi haurà l’aprovació de l’òrgan competent de l’Ajuntament.
La publicitat del procés de preinscripció i matriculació es farà a l’ajuntament del municipi
i les pròpies llars d’infants.
El calendari del període de preinscripció serà aprovat per l’Ajuntament.
El procés de preinscripció es realitzarà a les llars dins els horaris i calendari que
s’estableixi i en col·laboració amb l’OME (Oficina Municipal Escolarització).
Les places que s’ofereixen per a cada curs es determinaran a partir de la confirmació de
la continuïtat de les famílies que tenen els seus fills matriculats en el curs vigent. L’òrgan
competent de l’Ajuntament aprovarà les places vacants definitives. Els matriculats en el curs
actual que volen la continuïtat de la plaça, confirmaran la matrícula per al curs següent
mitjançant la signatura d’un document de confirmació de plaça.
La preinscripció s’iniciarà amb la presentació de sol·licituds i aquestes sol·licituds es
baremen d’acord amb els criteris aprovats per l’òrgan competent de l’Ajuntament. En cas
d’empat es realitzarà un sorteig públic.
Els infants que no han obtingut plaça, passaran a formar part de la llista d’ espera, en
l’ordre establert pel barem i sorteig. Si es produeixen vacants s’oferirà la plaça per ordre als
infants d’aquesta llista baremada.
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Es reservarà una plaça per aula per atendre infants amb necessitats educatives
específiques, durant el procés de preinscripció. El dia abans de la publicació de les llistes
d’admesos, si no queden cobertes, es convertiran en places ordinàries, segons estableix la
normativa vigent.
La confirmació de reserva de plaça es consolidarà amb el procés de matriculació que es
durà a terme en el centre escolar dins els horaris i calendari que s’estableixi.
Tant per poder formalitzar la preinscripció com la matricula cal haver lliurat tota la
documentació requerida.
Els ajuts concedits per l’Ajuntament han de sol·licitar-se dins dels períodes establerts a
les bases reguladors.
En el cas de les bonificacions per família monoparental, nombrosa o especial, caldrà
realitzar la sol·licitud abans del dia 20 de cada mes per tal que es pugui valorar i fer efectiva pel
mes següent.
9. QUOTES
Els imports corresponents a cadascuna de les tipologies de quota fixa (acollida,
escolarització, menjador) seran abonats mensualment al centre en un sol pagament mitjançant
domiciliació bancària i es cobraran per avançat durant la primera setmana de cada mes. Només
en alguns casos específics, es permetrà el pagament en efectiu a l’escola.
- Domiciliació bancària: es realitzarà entre el dia 1 i 5 de cada mes.
En cas de l’existència d’un rebut retornat s’haurà d’abonar 15 € de recàrrec.
- Pagament en efectiu: dia límit de pagament de la quota el dia 15 de cada mes.
En cas de retard en el pagament s’aplicarà un recàrrec de 15 €.
Tanmateix, aquests preus públics seran aprovats anualment per l’Ajuntament de
Cambrils, d’acord amb els criteris generals d’increment que aquest estableixi anualment.
El preu està prorratejat de tal manera que es pagarà el mateix tots els mesos,
independentment del nombre de dies hàbils de servei.
El servei fix de menjador inclou dinar i berenar. En cas d’absència d’un infant usuari fix
del servei de menjador, s’abonarà l’import corresponent a l’àpat no gaudit.
En cas de no gaudir del berenar no s’abonarà la part proporcional del mateix.
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En el cas de fer ús de serveis esporàdics (menjador o acollida) es pagaran a mes vençut
inclosos en la mensualitat del mes següent.
En cas de quotes no abonades o retornades per l’entitat bancària, la família no podrà
fer ús del servei de menjador ni acollida fins abonar la quota.
Així mateix, quan una família tingui dos rebuts pendents de pagament, l’escola notificarà
la situació a l’Ajuntament per tal de gestionar la baixa de l’infant.
Davant la manca d’assistència d’un infant per un període de 2 mesos, l’escola haurà de
notificar la situació a l’Ajuntament per tal de gestionar la baixa de l’infant. Prèviament la direcció
de la llar d’infants haurà comunicat la situació a la família.
La família coneix que la durada del curs escolar i el corresponent abonament de quotes a
les llars d’infants serà d’onze mesos (de setembre a juliol ambdós inclosos). El mes d’agost serà
opcional per a les famílies que ho sol·licitin.
Les baixes s’hauran de notificar amb un mes d’antelació, en cas de no fer-ho, la família
haurà d’abonar la mensualitat.
En el moment de formalitzar la matrícula les famílies hauran d’abonar un 30% de la quota
consistent en l’avançament de la primera quota de setembre. Aquest import no es retornarà en
el cas que finalment l’alumne no assisteixi a la llar.
Altres especificitats al respecte:

-

Si durant el curs es produeix algun canvi en la situació familiar (domicili, telèfon, treball...),
s’haurà de notificar.

-

Els canvis en l’ús dels serveis s’han d’avisar a la direcció del centre 15 dies abans de finalitzar
el mes.

-

Per a qualsevol modificació de serveis complementaris cal signar l’alta o baixa del servei per
tal que sigui efectiu, si no és així, es seguirà cobrant la quota del servei.

-

La falta d’assistència no omet el pagament de les quotes durant el curs escolar

-

No es realitzaran descomptes per dies en cas de produir-se faltes d’assistència d’un infant
que és usuari del servei d’acollida fixe

-

El servei d’acollida es cobrarà complet independentment del temps d’ús que se n’hagi fet
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10. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
10.1. ÒRGANS MUNICIPALS DE SEGUIMENT I COORDINACIÓ
Les tasques de supervisió i inspecció del compliment del conveni regulador de la gestió
de la llar d’infants, pel que fa als aspectes organitzatius i pedagògics, correspondran al personal
tècnic adscrit a la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament. Aquest personal tècnic durà a
terme un seguiment de les incidències de gestió i d’avaluació durant i al final del curs escolar.
La Comissió de seguiment i control del funcionament del servei, integrada per un/a
tècnic/a municipal de l’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament i el/la director/a del servei de Llar
d’Infants es reuneix mensualment o en qualsevol moment que resulti necessari.
Les funcions a desenvolupar per aquest òrgan són:
-

Supervisió i inspecció del compliment dels aspectes organitzatius i pedagògics.

-

Intercanvi d’informació d’aspectes d’interès comú entre les parts.

-

Planificació, coordinació i execució del Projectes Curriculars conjunts de les llars d’infants de
titularitat municipal, si s’escau.

-

Avaluació i seguiment del desenvolupament del conveni.

-

Qualsevol altre relacionada amb l’objecte del conveni.

10.2. ÒRGANS DE DIRECCIÓ
Com a òrgans de govern unipersonals, cada llar d’infants compta amb una directora amb
la funció general de la qual és el govern de totes les activitats que es realitzen al centre, vetllant
per la seva coordinació i seguiment.
La direcció de la llar, a banda de les tasques pròpies del seu càrrec, realitzarà tasques de
suport a les aules en diferents activitats i moments del dia, especialment en les estones de
menjador.
Alhora, assistirà setmanalment a les coordinacions de cicle de cadascun dels nivells i
haurà de reunir-se amb les coordinadores de cicle de forma periòdica.

10.3. ÒRGANS DE L’EQUIP EDUCATIU

29

El Claustre és l’òrgan propi de participació dels mestres en la gestió i planificació
educatives del centre. Està integrat per la totalitat de les mestres i educadores que hi presten
serveis, i és presidit pel director/a. Es durà a terme mensualment, tot i que es poden convocar
Claustres extraordinaris depenent de les necessitats.
A més a mes cada cicle es reuneix setmanalment per tal de desenvolupar les activitats
programades i establir criteris comuns d’actuació.
Aquests cicles tenen alhora coordinadores que es reuniran puntualment per tal de
coordinar les activitats entre els diferents cicles de l’escola.

10.4. CONSELL ESCOLAR
El Consell de Participació és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern
del centre i l’òrgan de seguiment i avaluació general. Funciona amb les competències que la
normativa vigent assigna als consells escolars dels centres públics.
La comissió esmentada estarà integrada com a mínim per:
- El/la director/a del centre
- Un/a representant de l’ajuntament (designat per l’Ajuntament)
- Dos educadors/es del centre escollits per l’equip docent
- Dos representants dels pares/mares
Els membres electes s'han d'escollir d'acord amb el procediment establert amb caràcter
general per als consells escolars dels centres públics. La renovació de membres del consell de
participació de les llars d'infants s'efectua dins els mateixos terminis que la renovació de
membres dels consells escolars dels centres públics.
El nomenament dels representants del sector dels pares i de les mares dels infants és per
dos anys.
En el cas de tenir una baixa o vacant dels representants tant del sector de pares i mares
com en el sector d’educadors, passarà a ocupar la plaça el candidat que en les votacions va
quedar en segona posició, i així respectivament en tercera posició, etc.
En cas de no haver candidats, tots els pares i mares són membres elegibles per cobrir
aquestes places.
Les principals funcions que el Consell Escolar són:
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-

Garantir el compliment de les normes generals sobre l’admissió de l’alumnat i acordar la
seva admissió.

-

Participar en l’aplicació de la línia pedagògica global del centre i fixar, d’acord amb
l’Ajuntament, les directrius per a les activitats complementàries i/o extraescolars.

-

Aprovar la realització d’activitats complementàries i/o extraescolars i, si escau, establir les
percepcions complementàries a les famílies.

-

Establir, amb el vist-i-plau de l’Ajuntament, relacions de col·laboració amb d’altres centres,
entitats o institucions amb finalitats educatives i culturals.

-

Rebre informació sobre el funcionament general del centre en els aspectes administratius i
docents.

-

Col·laborar en l’elaboració dels Plantejaments Institucionals del centre (PEC, Criteris de
Funcionament, Pla Anual de Centre, Memòria d’activitats i Gestió i Pressupost).

-

Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre
homes i dones i la resolució pacífica de conflictes.

-

Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equips escolars i aprovar, si
s’escau, l’obtenció de recursos complementaris.

-

Participar i col·laborar en festes i actes culturals organitzats per l’escola.

10.5. L’AMPA
L’ AMPA (Associació de Mares i Pares) de l’ escola es regirà pels seus propis estatuts tal
com la normativa ho estableix.
Per tal de garantir el funcionament del centre, l’AMPA de la llar d’infants haurà d’estar
informada dels aspectes generals de l’escola. Així mateix, l’AMPA haurà de comunicar a direcció
les activitats, propostes ..., que vulgui portar a terme.

11. RELACIONS INSTITUCIONALS
L’escola estableix relacions amb entitats organismes del seu entorn. La direcció de la llar
serà l’encarregada de coordinar aquestes relacions, fent partícip a l’equip educatiu sempre que
sigui necessari. Així per exemple:
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- Les aules estan obertes a la col·laboració amb estudiants de pràctiques que poden
derivar de Tastet d’Oficis o el cicle de Tècnic en Educació Infantil. Cada alumne tindrà
una persona que li fa de tutor/a i aquestes pràctiques estaran regulades per un conveni.
- Col·laboració amb organismes municipals com poden ser els Serveis Socials. I d’altres
organismes, com ara el CDIAP o l’EAP.
- Entre d’altres.

12. MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA
És important una revisió periòdica d’aquesta normativa i cal que hi participin els
diferents sectors de la comunitat educativa, aquesta revisió s’efectuarà anualment.
D'aquesta Normativa, aprovada per l’Ajuntament es donarà compte als Consells Escolars
i, només podrà ser modificat en qualsevol dels seus aspectes per un nou acord.
En tot el que no estigui previst en aquesta normativa s’aplicarà la legislació vigent.
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ANNEXES
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ANNEX 1. AUTOCONTROL BIBERONERIA.
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ANNEX 2. AUTOCONTROL MENJADOR.
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ANNEX 3. AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LA IMATGE.

AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LA IMATGE

Durant el curs es realitzaran fotografies i filmacions on poden aparèixer els vostres fills/es
participant en les activitats de l’escola.
En/ Na ……………………………………………………amb DNI núm……………………....
com a pare/mare/tutor d’en/ na ……………………………….............................................
autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en: fotografies i filmacions
destinades a difusió pública no comercial, filmacions de TV, la pàgina web de l’escola,
fotografies per a revistes o publicacions i d’altres mitjans de difusió; amb la finalitat de

promocionar i divulgar les activitats organitzades i promogudes per l’Ajuntament de
Cambrils i els seus organismes.
Cambrils, ..…….. de ………………………… de 20…..

Signatura

____________________________________________________________________________________
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’EPEL INGESOL, que gestiona la Llar d’Infants
Municipal per compte de l’Ajuntament de Cambrils, us informa que, mitjançant la signatura d'aquest document, autoritzeu
expressament a l'ús de la imatge del menor amb finalitats educatives, exclusivament en relació amb la finalitat de promocionar i
divulgar les activitats organitzades i promogudes per l’Ajuntament de Cambrils i els seus organismes.
En qualsevol cas, el representant legal de l’alumne podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o
oposició al tractament de la imatge presentant un escrit a INGESOL, Plaça de l’Ajuntament, 4, 43850 Cambrils, o mitjançant un un
email a lagalereta@ingesol.org

ANNEX 4. AUTORITZACIÓ RECOLLIDA INFANTS.
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AUTORITZACIÓ RECOLLIDA D’INFANTS

En/ Na........................................................................amb DNInúm.................................
com a pare / mare/ tutor d’en/na......................................................................................
autoritza a les següents persones a recollir a l’infant:

Nom i cognoms

Núm. D.N.I

Cambrils, ..…….. de ………………………… de 20…..

Signatura

____________________________________________________________________________________
D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’inclouran en un fitxer
titularitat de l’Ajuntament de Cambrils, però que tractarà l’EPEL INGESOL, encarregada de la gestió de la Llar d’Infants Municipal amb
motiu de la prestació d’aquest servei. Si desitgeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podeu
adreçar-vos per escrit a INGESOL, Plaça de l’Ajuntament, 4, 43850 Cambrils, o enviar un email a lagalereta@ingesol.org.

ANNEX 5. AUTORITZACIÓ ESPAI WEB.
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La nostra llar d’infants disposa a Internet d’un espai web on es publicaran imatges en les quals apareguin, individualment
o en grup, els vostres infants realitzant activitats dins l’escola, a les sortides, a les festes, els treballs realitzats, etc. Aquest ens
permetrà compartir amb les famílies imatges del dia a dia dels seus infants a l’escola. Hem restringit l’accés a aquestes fotografies
exclusivament a les famílies de la nostra llar d’infants. Us informarem cada vegada que publiquem fotografies. Us recomanem que les
guardeu ja que acabat el trimestre s’esborraran per poder publicar les noves.

Demanem consentiment als pares/mares/tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles..

En/ Na ……………………………………………………amb DNI núm……………………....
com a pare/mare/tutor d’en/ na ………………………………............................................. autoritzo que es pugui publicar la
imatge del meu fill/a realitzant les diferents activitats organitzades per la llar d’infants al seu espai web.
Per tal de tenir accés a aquest àlbum de fotografies necessitem una adreça electrònica de la que feu ús habitualment.

Email: ..........................................................................................................

Cambrils, ..…….. de ………………………… de 20…..
Signatura

____________________________________________________________________________________
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’EPEL INGESOL, que gestiona la Llar d’Infants Municipal per compte
de l’Ajuntament de Cambrils, us informa que, mitjançant la signatura d'aquest document, autoritzeu expressament a l'ús de la imatge del menor amb
finalitats educatives, exclusivament en relació amb el servei de llar d’infants prestat, i també al seu ús en els mitjans de comunicació de l'entitat.
En qualsevol cas, el representant legal de l’alumne podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al
tractament de la imatge presentant un escrit a INGESOL, Plaça de l’Ajuntament, 4, 43850 Cambrils, o mitjançant un un email a lagalereta@ingesol.org

ANNEX 6. AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS.

AUTORITZACIÓ ADMINISTRACIÓ MEDICAMENTS
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En/ Na........................................................................amb DNI núm............................... com a
pare / mare/ tutor d’en/na........................................................................autoritza
a la llar d’infants a administrar el següent medicament ................................................... al seu
fill/a.
L’infant ha de prendre:
-

la següent dosi ............................................................

-

durant els dies.............................................................

-

a l’horari ......................................................................

*Cal adjuntar l’a recepta del metge/metgessa per tal de veure explícit el període de
l’administració del medicament.

Cambrils, ..…….. de ………………………… de 20…..

Signatura

____________________________________________________________________________________
D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’inclouran en un fitxer
titularitat de l’Ajuntament de Cambrils, però que tractarà l’EPEL INGESOL, encarregada de la gestió de la Llar d’Infants Municipal, amb
motiu de la prestació d’aquest servei. Si desitgeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podeu
adreçar-vos per escrit a INGESOL, Plaça de l’Ajuntament, 4, 43850 Cambrils, o enviar un email a lagalereta@ingesol.org.

ANNEX 7. COMPROMÍS EDUCATIU.

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
La

Llar

d’Infants

Municipal

i

……..........……………….............................……

amb

DNI

núm

…………….…….......... com a pare/mare/tutor d’en/ na ………………………………...................., conscients
de la necessitat d’una bona entesa i de que l’educació dels infants implica una acció conjunta entre la
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família i l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents
compromisos:
Per part de la llar d’infants:
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de l’infant.
2. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família.
3. Informar del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament.
4. Mantenir comunicació regular i habitual.
5. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista que formuli la família.
6. Vetllar pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris dels infants
7. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si
escau, el contingut, en el termini màxim d’un any.
Per part de la família:
1. Respectar el caràcter propi de la llar, la normativa, les instal·lacions i els materials.
2. Respectar els horaris tot educant als vostres infants en el valor de la puntualitat.
3. Respectar els criteris de no-assistència en relació a la salut dels infants, vetllar pels hàbits saludables,
higiènics i alimentaris del fill/a
4. Vetllar perquè el nostre fill/a tingui sempre el material necessari pel dia a dia de la llar (bata, pitet, ...) i
per les activitats que proposa l’equip educatiu (material, estris,...)
5. Facilitar les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés educatiu.
6. Fer el pagament mensual de les quotes i respectar la normativa al respecte. La durada del curs i el
corresponent abonament de quotes és d’onze mesos (de Setembre a Juliol ambdós inclosos). El mes
d’Agost serà opcional per famílies que ho sol·licitin.
7. Adreçar-se a la llar d’infants per contrastar les discrepàncies o suggeriments en relació amb l’aplicació
del projecte educatiu.
8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista que formuli la llar d’infants.
9. Revisar conjuntament amb la llar d’infants el compliment dels compromisos de la
carta i, si escau, el contingut, en el termini d’un any.
I, perquè així consti, signem aquesta Carta de Compromís Educatiu.
Llar d’Infants Municipal

La família

Cambrils,........ de.................................de 20...
_____________________________________________________
D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’inclouran en un fitxer
titularitat de l’Ajuntament de Cambrils, però que tractarà l’EPEL INGESOL, encarregada de la gestió de la Llar d’Infants Municipal, amb
motiu de la prestació d’aquest servei. Si desitgeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podeu
adreçar-vos per escrit a INGESOL, Plaça de l’Ajuntament, 4, 43850 Cambrils, o enviar un email a lagalereta@ingesol.org

40

ANNEX 8. PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT/MALALTIA.

AUTORITZACIÓ DEL PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT/MALALTIA
En/ Na ……………………………………………………amb DNI núm……………………....
com a pare/mare/tutor d’en/na ………………………………........................................... conec
i accepto el protocol que es seguirà en cas d’accident o malaltia d’un infant matriculat a la
llar d’infants:

-

En cas de patir un accident/malaltia lleu i que requereix una visita al centre mèdic,
es comunicarà a la família i serà aquesta la que portarà a l’infant al centre mèdic
que li correspongui

-

Si l’accident/malaltia és greu s’avisarà una ambulància/taxi i durant el trajecte
l’infant serà acompanyat per una educadora fins que arribi la família

Cambrils, ..…….. de ………………………… de 20…..

Signatura

____________________________________________________________________________________

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem
que les vostres dades s’inclouran en un fitxer titularitat de l’Ajuntament de Cambrils, però
que tractarà l’EPEL INGESOL, encarregada de la gestió de la Llar d’Infants Municipal, amb
motiu de la prestació d’aquest servei. Si desitgeu exercitar els vostres drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, podeu adreçar-vos per escrit a INGESOL, Plaça de
l’Ajuntament, 4, 43850 Cambrils, o enviar un email a lagalereta@ingesol.org.ANNEX 9.
PROTOCOL AL·LÈRGENS LA GALERETA.
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1. JUSTIFICACIÓ

2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
2.1. MATRICULACIÓ DE L’INFANT
2.2. PREVI A L’ESCOLARITZACIÓ
2.3. INICI I DESENVOLUPAMENT DE L’ESCOLARITZACIÓ
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4.2. DESENVOLUPAMENT
4.3. RECOMANACIONS

5. PLA D’ACCIÓ

ANNEX

1. JUSTIFICACIÓ
Considerem l’estona del menjador com un moment molt important dins de la dinàmica
de la nostra Llar d’Infants.
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Tenint en compte les peculiaritats individuals de cadascun dels infants usuaris del servei
de menjador d ela nostra llar, hem elaborat aquest protocol davant dels casos d’infants que
presentin al·lèrgies o intoleràncies a diferents aliments o substàncies.
Cal destacar que la comunicació amb la família, esdevindrà en aquests casos un canal
d’informació necessari i molt important per tal de protegir al màxim a l’infant.
A més a més, tant l’equip educatiu de l’escola com el personal no docent, haurà de
conèixer la situació i les actuacions que es duran a terme al dia a dia de la llar per tal de no
descuidar l’atenció a l’ infant afectat.
Hem de tenir en compte que les al·al·lèrgies poden produir-se tant per ingesta, per
contacte o per inhalació, hem de ser molt curosos en el dia a dia dels àpats que es fan a l’escola.
Poden haver tants tipus de reaccions com infants, per tant hem de conèixer els diferents
graus de cada cas concret i estar en alerta davant qualsevol sospita.

2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
2.1. MATRÍCULA DE L’INFANT
La direcció del centre realitzarà la matrícula de tots els infants de la llar. Al emplenar la
fitxa de dades bàsiques es formula la pregunta de si hi ha possibles al·lèrgies i en cas afirmatiu
s’haurà de recollir la informació que detallem a continuació.
A més a més, la tutora d’aula tindrà una entrevista al mes de setembre amb totes les
famílies de l’escola. En la reunió amb la família d’infants amb al·lèrgies s’haurà de prioritzar
l’obtenció de més informació al respecte.
- Un informe mèdic, que confirmi i detalli la seva al·al·lèrgia alimentaria o de
qualsevol altre tipus. A la vegada que especifiqui les possibles reaccions que pot
patir l’infant. Cal saber si és necessari l’ús d’algun medicament.
- Les mesures de control que tenen a casa per tal d’evitar que l’al·lèrgia es
desencadeni.
-

L’autorització mèdica per escrit en relació a les pautes a seguir a l’escola segons

el

tipus de reacció (protocol mèdic).
- Emplenar l’autorització escrita de la família del protocol a seguir davant accidents/malalties
(veure l’annex).
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- Emplenar el protocol de recollida d’informació per alumnes amb al·lèrgies del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat (veure l’annex).
- Emplenar l’autorització per la subministració de medicació que pugui necessitar (veure
l’annex).
2.2. PREVI A L’ESCOLARITZACIÓ
Abans de l’entrada de l’infant a l’escola, l’equip educatiu haurà de:
- Decidir quines mesures preventives prenen dins l’escola
- En el cas que un alumne al·lèrgic tingui prescrita alguna medicació, caldrà contactar
a l’inici de cada curs, si és escaient, amb el

pediatra

o

serveis

mèdics

adients

perquè

expliquin els símptomes, com s’ha d’actuar davant d’una crisi i com s’ha d’administrar la
medicació.
- Elaborar un protocol d’actuació (pla d’acció) amb l’assessorament, si s’escau, dels professionals
adients

que

doni

resposta

a

les

preguntes:

A

què

és

al·lèrgic?

Què cal fer? Qui ha de fer-ho? Quan s’ha de fer? A qui s’ha d’avisar? De manera específica per a c
ada alumne amb risc de patir al·al·lèrgies,
- Concretar on es trobarà tota la informació referent a l’infant al·lèrgic. Es recomana que
aquesta informació estigui en diferents llocs a la vegada (aula, sala de professorat,
menjador, etc), i que aquests llocs siguin coneguts per tothom.
- Situar la farmaciola individual de l’alumne en un lloc conegut i accessible a tothom
durant tota la permanència de l’alumne en el centre.
- És imprescindible la informació a tot el professorat de totes les actuacions a fer en relació
a l’alumnat amb al·al·lèrgies alimentaries
2.3. INICI I DESENVOLUPAMENT DE L’ESCOLARITZACIÓ
Alguns aspectes que haurem de tenir presents durant l’escolarització de l’alumne seran:
-

Vetllar perquè la farmaciola individual de l’alumne estigui a l’abast de tothom

-

Atendre a l’alumne/a en cas de reacció al·al·lèrgica

-

Tenir a l’abast els llistats facilitats per les famílies sobre els aliments i
les substàncies al·lèrgiques

-

Tenir a l’abast la informació i els telèfons de contacte per a casos d’urgència
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-

Evitar tenir a l’aula aliments, objectes, etc que suposin un risc

-

Vetllar per la correcta neteja d’estris i materials de l’aula

-

Demanar a la resta de les famílies la seva col·laboració per a dur a terme les mesures
preventives que s’hagin determinat (ex: pastissos d’aniversari, etc.)

-

Treballar amb el grup classe (LL2)actituds de respecte, acceptació i empatia en relació a l
es diferencies i dels hàbits de neteja

A continuació presentem un esquema com a resum dels passos a seguir:

MATRÍCULA

PREVI A
L’ESCOLARITZACIÓ

INICI I
DESNVOLUPAMENT
DE
L’ESCOLARITZACIÓ

INFORMACIÓ AL
MOMENT DE MATRÍCULA
AMB DIRECCIÓ

CONCRECIÓ DEL PLA
D’ACCIÓ

VETLLAR PER LA
CORRECTA HIGIENE

ENTREVISTA INDIVIDUAL
FAMÍLIES SETEMBRE

PRESSA DE MESURES
PREVENTIVES

MESURES D’ACTUACIÓ
ACORDADES

LA FAMÍLIA INFORMA I
ADJUNTA L’INFORME
MÈDIC

FARMACIOLA DE
L’INFANT

FAMÍLIES: EMPLENAR
L’AUTORITZACIÓ I EL
PROTOCOL DE RECOLLIDA
D’INFORMACIÓ

INFORMAR A LA RESTA DE
PROFESSORAT I
PERSONAL NO DOCENT

TREBALLAR AMB EL GRUP
LA SITUACIÓ D’AL·LÈRGIA
DE L’INFANT

TENIR TOTA
L’INFORMACIÓ A
L’ABAST DEL PERSONAL

COL·LABORACIÓ A LES
FAMÍLIES AMB LA RESTA
DE LES FAMÍLIES

3. MESURES HIGIÈNIQUES
3.1. PERSONAL/MANIPULADORES
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- Tenir cura de la de neteja personal
- Portar una vestimenta neta i d’ús exclusiu: bata i barret
- Dur les ungles curtes, netes i sense pintar
- Portar el cabell recollit
- No portar anells, polseres o arracades que puguin desprendre’s de l’orella
- Rentar-se les mans amb aigua calenta i sabó o desinfectant adequat eixugant-les amb
paper de cel·lulosa d’un sol ús tantes vegades com es requereixi:
· al començament de l’estona del menjador
· en tots el moments necessaris dins l’estona
· després de sonar-se, tocar-se els cabells o rascar-se, etc.
· després d’haver realitzat activitats alienes a la seva tasca específica (canviar un
bolquer, anar al WC, etc)
· abans i després de la possibilitat d’haver tingut contacte amb l’aliment que
provoca al·lèrgia
cobrir-se els talls i les ferides amb tiretes impermeables apropiades/guants
3.2. ESPAIS
- Abans de dinar:
· preparar taules i cadires necessàries per l’àpat
· neteja de taules amb detergent desinfectant
· preparació de l’espai per l’infant amb al·lèrgia (taula i cadira o trona)
- Després de dinar:
· neteja de taules amb detergent desinfectant
· neteja del terra amb detergent desinfectant
· neteja de l’espai on ha dinat l’infant amb al·lèrgia
· ventilar l’aula o espai destinat a l’estona de l’àpat
3.3. MATERIAL
Els codis de color que utilitzarem per diferenciar els diferents materials utilitzats en el
menjador i en la resta de les activitats de la llar són els següents:
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-

Baietes:
Menjador

-

Altres activitats de l’aula

Bata/estola
Menjador

-

Fregall

-

Cubell petit pels estris

-

Escombra, recollidor, motxo i cubell

Altres activitats de l’aula

Els productes de neteja que utilitzarem són:
- Detergent desinfectant (ONDA de Sutter Professional)
- Sabó de mans higienitzant amb efecte bactericida
(DERMASAN IGIENIC de Sutter)
- Paper de cel·lulosa d’un sol ús
- Guants de vinil de Rubberex

4. L’ESTONA DE MENJADOR
4.1. DESENVOLUPAMENT

La cuinera deixa preparat l’àpat de l’infant amb al·lèrgia o intolerància degudament
tapat, amb tots els estris necessaris per a l’estona de dinar (bol, plat, forquilla, etc.) i assegurant
que no tingui contacte amb la resta d’àpats.
El transport d’aquest àpat també haurà de ser especialment curós, transportant-lo
degudament tapat i sense que pugui existir contacte amb la resta del menjar.
Una educadora de l’aula serà la responsable de preparar a tots els nens/es posant les
bates/pitets respectius i seient-los a les cadires. També netejarà la taula on dinaran amb el
detergent i baieta destinat a aquest únic ús.
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Depenent de l’edat del grup d’infants es prendran unes o altres mesures:
-

Nadons: l’infant amb al·lèrgia farà l’àpat a una trona neta i exclusiva per ell

-

LL1: es podrà asseure a l’infant a una taula sempre que els companys respectin el seu
àpat i mantenint una distància amb la resta d’infants que asseguri la nocontaminació o es podrà emprar una trona, tot depenent del grup d’infants. En cas
necessari, amb al·lèrgia farà l’àpat a una trona neta i exclusiva per ell.

-

LL2: es podrà asseure a l’infant a una taula sempre que els companys respectin el seu
àpat i mantenint una distància amb la resta d’infants que asseguri la nocontaminació. Es farà un treball amb la resta d’infants per a que seguin conscients de
la situació. En cas necessari, es farà ús d’un espai exclusiu per aquests infants.

Una de les educadores serà l’encarregada de servir el menjar a aquest infant i de vetllar
per la no-contaminació del seu àpat, rentant les mans tantes vegades com sigui necessari i
prenent les mesures higièniques adients a cada moment.
A més a més, farà ús d’estris individuals i exclusius per servir el menjar, etc.
4.2. RECOMANACIONS
Serà necessari tenir en compte els següents aspectes:
- els telèfons dels pares i familiars propers de fàcil accés (a totes les aules es disposa d’una graella
amb aquesta informació)
- trametre tota la informació al servei de cuina i al seu personal
- que la família i el metge realitzin un llistat d’aliments al·lèrgens
- crear hàbits específics de rentar mans i boca després d’haver menjat.
- ventilar l’aula o menjador
- demanar la col·laboració a la resta de les famílies (per exemple: quan porten esmorzar en els
aniversaris, els esmorzars de fruita, etc.)
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5. PLA D’ACCIÓ
A continuació presentem l’esquema que es seguirà davant qualsevol cas d’al·lèrgia que
es pugui produir durant l’estada dels infants a la nostra llar d’infants:

INGESTIÓ O CONTACTE AMB L’ALIMENT AL·LÈRGEN

NO DEIXAR MAI A
L’INFANT SOL

RENTAR MANS, CARA
O ALTRES ZONES
CONTACTE

DAVANT SÍMPTOMES

depenent de les mesures prèvies acordades

AVISAR A LA FAMÍLIA

AVISAR ALS SERVEIS
D’EMERGÈNCIA

ADMINISTRAR
MEDICACIÓ
(CONSENTIMENT DE LA
FAMÍLIA I AMB
PRESCRIPCIÓ MÈDICA)
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AUTORITZACIÓ ADMINISTRACIÓ MEDICAMENTS

En/ Na........................................................................amb DNI núm...............................
com a pare / mare/ tutor d’en/ na....................................................................................
autoritza a la Llar d’Infants Municipal La Galereta de Cambrils a administrar el següent
medicament ................................................................... al seu fill/a.
L’infant ha de prendre:
-

la següent dosi ............................................................

-

durant els dies.............................................................

-

a l’horari ......................................................................

*Cal adjuntar l’a recepta del metge/metgessa per tal de veure explícit el període de
l’administració del medicament.

Cambrils, ..…….. de ………………………… de 20…..

Signatura
____________________________________________________________________________________
D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’inclouran en un fitxer
titularitat de l’Ajuntament de Cambrils, però que tractarà l’EPEL INGESOL, encarregada de la gestió de la Llar d’Infants Municipal “La
Galereta”, amb motiu de la prestació d’aquest servei. Si desitgeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
podeu adreçar-vos per escrit a INGESOL, Plaça de l’Ajuntament, 4, 43850 Cambrils, o enviar un email a lagalereta@ingesol.org.
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AUTORITZACIÓ DEL PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT/MALALTIA
En/ Na ……………………………………………………amb DNI núm……………………....
com a pare/mare/tutor d’en/ na ………………………………...........................................
autoritzo al personal de la Llar d’Infants Municipal La Galereta de Cambrils a:

-

En cas de patir un accident/malaltia que requereix una visita al centre mèdic, es
comunicarà a la família i serà aquesta la que el portarà al centre mèdic que li
correspongui

-

Si l’accident/malaltia és greu s’avisarà una ambulància/taxi i durant el trajecte
l’infant serà l’acompanyat per la seva educadora fins que arribi la família

Cambrils, ..…….. de ………………………… de 20…..

Signatura

____________________________________________________________________________________
D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’inclouran en un fitxer
titularitat de l’Ajuntament de Cambrils, però que tractarà l’EPEL INGESOL, encarregada de la gestió de la Llar d’Infants Municipal “La
Galereta”, amb motiu de la prestació d’aquest servei. Si desitgeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
podeu adreçar-vos per escrit a INGESOL, Plaça de l’Ajuntament, 4, 43850 Cambrils, o enviar un email a lagalereta@ingesol.org.

ANNEX 10. PROTOCOL AL·LÈRGENS MARIA DOLORS MEDINA.
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1. JUSTIFICACIÓ

2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
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2.1. MATRICULACIÓ DE L’INFANT
2.2. PREVI A L’ESCOLARITZACIÓ
2.3. INICI I DESENVOLUPAMENT DE L’ESCOLARITZACIÓ

3. MESURES HIGIÈNIQUES
3.1. PERSONAL/MANIPULADORES
3.2. ESPAI
3.3. MATERIAL

4. L’ESTONA DE MENJADOR
4.2. DESENVOLUPAMENT
4.3. RECOMANACIONS

5. PLA D’ACCIÓ

ANNEX

1. JUSTIFICACIÓ
Considerem l’estona del menjador com un moment molt important dins de la dinàmica
de la nostra Llar d’Infants.
Tenint en compte les peculiaritats individuals de cadascun dels infants usuaris del servei
de menjador d ela nostra llar, hem elaborat aquest protocol davant dels casos d’infants que
presentin al·lèrgies o intoleràncies d diferents aliments o substàncies.
Cal destacar que la comunicació amb la família, esdevindrà en aquesta casos un canal
d’informació necessari i molt important per tal de protegir al màxim a l’infant.
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A més a més, tant l’equip educatiu de l’escola com el personal no docent, haurà de
conèixer la situació i les actuacions que es duran a terme al dia a dia de la llar per tal de no
descuidar l’atenció a l’ infant afectat.
Hem de tenir en compte que les al·al·lèrgies poden produir-se tant per ingesta, per
contacte o per inhalació, hem de ser molt curosos en el dia a dia dels àpats que es fan a l’escola.
Poden haver tants tipus de reaccions com infants, per tant hem de conèixer els diferents
graus de cada cas concret i estar en alerta davant qualsevol sospita.
2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
2.1. MATRÍCULA DE L’INFANT
La direcció del centre realitzarà la matrícula de tots els infants de la llar. Al emplenar la
fitxa de dades bàsiques es formula la pregunta de si hi ha possibles al·lèrgies i en cas afirmatiu
s’haurà de recollir la informació que detallem a continuació.
A més a més, la tutora d’aula tindrà una entrevista al mes de Setembre amb totes les
famílies de l’escola. En la reunió amb la família d’infants amb al·lèrgies s’haurà de prioritzar
l’obtenció de més informació al respecte.
- Un informe mèdic, que confirmi i detalli la seva al·al·lèrgia alimentaria de
qualsevol altre tipus. A la vegada que especifiqui les possibles reaccions que pot
patir l’infant. Cal saber si és necessari l’ús d’algun medicament.
- Les mesures de control que tenen a casa per tal d’evitar que l’al·lèrgia es
desencadeni.
-

L’autorització mèdica per escrit en relació a les pautes a seguir a l’escola segons

el

tipus de reacció (protocol mèdic)
- Emplenar l’autorització escrita de la família del protocol a seguir davant accidents/malalties
(veure l’annex)
- Emplenar el protocol de recollida d’informació per alumnes amb al·lèrgies del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat (veure l’annex)
- Emplenar l’autorització per la subministració de medicació que pugui necessitar (veure
l’annex)
2.2. PREVI A L’ESCOLARITZACIÓ
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Abans de l’entrada de l’infant a l’escola, l’equip educatiu haurà de:
- Decidir quines mesures preventives prenen dins l’escola
- En el cas que un alumne al·lèrgic tingui prescrita alguna medicació, caldrà contactar
a l’inici de cada curs, si és escaient, amb el

pediatra

o

serveis

mèdics

adients

perquè

expliquin els símptomes, com s’ha d’actuar davant d’una crisi i com s’ha d’administrar la
medicació.
- Elaborar un protocol d’actuació (pla d’acció) amb l’assessorament, si s’escau, dels professionals
adients

que

doni

resposta

a

les

preguntes:

A

què

és

al·lèrgic?

Què cal fer? Qui ha de fer-ho? Quan s’ha de fer? A qui s’ha d’avisar? De manera espcífica per a ca
da alumne amb risc de patir al·al·lèrgies,
- Concretar on es trobarà tota la informació referent a l’infant al·lèrgic. Es recomana que
aquesta informació estigui en diferents llocs a la vegada (aula, sala de professorat,
menjador, etc), i que aquests llocs siguin coneguts per tothom.
- Situar la farmaciola individual de l’alumne en un lloc conegut i accessible a tothom
durant tota la permanència de l’alumne en el centre.
- És imprescindible la informació a tot el professorat de totes les actuacions a fer en relació
a l’alumnat amb al·al·lèrgies alimentaries
2.3. INICI I DESENVOLUPAMENT DE L’ESCOLARITZACIÓ
Alguns aspectes que haurem de tenir presents durant l’escolarització de l’alumne seran:
-

Vetllar perquè la farmaciola individual de l’alumne estigui a l’abast de tothom

-

Atendre a l’alumne/a en cas de reacció al·al·lèrgica

-

Tenir a l’abast els llistats facilitats per les famílies sobre els aliments i
les substàncies al·lèrgiques

-

Tenir a l’abast la informació i els telèfons de contacte per a casos d’urgència

-

Evitar tenir a l’aula aliments, objectes, etc que suposin un risc

-

Vetllar per la correcta neteja d’estris i materials de l’aula

-

Demanar a la resta de les famílies la seva col·laboració per a dur a terme les mesures
preventives que s’hagin determinat (ex: pastissos d’aniversari, etc.)

-

Treballar amb el grup classe (LL2)actituds de respecte, acceptació i empatia en relació a l
es diferencies I dels hàbits de neteja

A continuació presentem un esquema com a resum dels passos a seguir:

MATRÍCULA

PREVI A
L’ESCOLARITZACIÓ

INICI I
DESNVOLUPAMENT
DE
L’ESCOLARITZACIÓ
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INFORMACIÓ AL
MOMENT DE MATRÍCULA
AMB DIRECCIÓ

CONCRECIÓ DEL PLA
D’ACCIÓ

VETLLAR PER LA
CORRECTA HIGIENE

ENTREVISTA INDIVIDUAL
FAMÍLIES SETEMBRE

PRESSA DE MESURES
PREVENTIVES

MESURES D’ACTUACIÓ
ACORDADES

LA FAMÍLIA INFORMA I
ADJUNTA L’INFORME
MÈDIC

FARMACIOLA DE
L’INFANT

FAMÍLIES: EMPLENAR
L’AUTORITZACIÓ I EL
PROTOCOL DE RECOLLIDA
D’INFORMACIÓ

INFORMAR A LA RESTA DE
PROFESSORAT I
PERSONAL NO DOCENT

3. MESURES HIGIÈNIQUES

TREBALLAR AMB EL GRUP
LA SITUACIÓ D’AL·LÈRGIA
DE L’INFANT

TENIR TOTA LA
NFORMACIÓ A L’ABAST
DEL PERSONAL

COL·LABORACIÓ A LES
FAMÍLIES AMB LA RESTA
DE LES FAMÍLIES

3.1. PERSONAL/MANIPULADORES
- Tenir cura de la de neteja personal
- Portar una vestimenta neta i d’ús exclusiu: bata i barret
- Dur les ungles curtes, netes i sense pintar
- Portar el cabell recollit
- No portar anells, polseres o arracades que puguin desprendre’s de l’orella
- Rentar-se les mans amb aigua calenta i sabó o desinfectant adequat eixugant-les amb
paper de cel·lulosa d’un sol ús tantes vegades com es requereixi:
· al començament de l’estona del menjador
· en tots el moments necessaris dins l’estona
· després de sonar-se, tocar-se els cabells o rascar-se, etc.
· després d’haver realitzat activitats alienes a la seva tasca específica (canviar un
bolquer, anar al WC, etc)
· abans i després de la possibilitat d’haver tingut contacte amb l’aliment que
provoca al·lèrgia
cobrir-se els talls i les ferides amb tiretes impermeables apropiades/guants
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3.2. ESPAIS
- Abans de dinar:
· preparar taules i cadires necessàries per l’àpat
· neteja de taules amb detergent desinfectant
· preparació de l’espai per l’infant amb al·lèrgia (taula i cadira o trona)
- Després de dinar:
· neteja de taules amb detergent desinfectant
· neteja del terra amb detergent desinfectant
· neteja de l’espai on ha dinat l’infant amb al·lèrgia
· ventilar l’aula o espai destinat a l’estona de l’àpat
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3.3. MATERIAL
Els codis de color que utilitzarem per diferenciar els diferents materials utilitzats en el
menjador i en la resta de les activitats de la llar són els següents:
-

Baietes:
Menjador

-

Bata/estola

-

Fregall

-

Cubell petit pels estris

-

Escombra, recollidor, motxo i cubell

Altres activitats de l’aula

Els productes de neteja que utilitzarem són:
- Detergent desinfectant (ONDA de Sutter Professional)
- Sabó de mans higienitzant amb efecte bactericida
(DERMASAN IGIENIC de Sutter)
- Paper de cel·lulosa d’un sol ús
- Guants de vinil de Rubberex

4. L’ESTONA DE MENJADOR
4.1. DESENVOLUPAMENT
La cuinera deixa preparat l’àpat de l’infant amb al·lèrgia o intolerància degudament
tapat, amb tots els estris necessaris per a l’estona de dinar (bol, plat, forquilla, etc.) i assegurant
que no tingui contacte amb la resta d’àpats.
El transport d’aquest àpat també haurà de ser especialment curós, transportant-lo
degudament tapat i sense que pugui existir contacte amb la resta del menjar.
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Una educadora de l’aula serà la responsable de preparar a tots els nens/es posant les
bates/pitets respectius i seient-los a les cadires. També netejarà la taula on dinaran amb el
detergent i baieta destinat a aquest únic ús.
Depenent de l’edat del grup d’infants es prendran unes o altres mesures:
-

Nadons: l’infant amb al·lèrgia farà l’àpat a una trona, gandula o sillonet neta i
exclusiva per ell.

-

LL1: es podrà asseure a l’infant a una taula sempre que els companys respectin el seu
àpat i mantenint una distància amb la resta d’infants que asseguri la nocontaminació o es podrà emprar una trona, tot depenent del grup d’infants. En cas
necessari, es farà l’àpat a un espai exclusiu per ell.

-

LL2: es podrà asseure a l’infant a una taula sempre que els companys respectin el seu
àpat i mantenint una distància amb la resta d’infants que asseguri la nocontaminació. Es farà un treball amb la resta d’infants per a que seguin conscients de
la situació. En cas necessari, es farà ús d’un espai exclusiu per aquests infants.

Una de les educadores serà l’encarregada de servir el menjar a aquest infant i de vetllar
per la no-contaminació del seu àpat, rentant les mans tantes vegades com sigui necessari i
prenent les mesures higièniques adients a cada moment.
A més a més, farà ús d’estris individuals i exclusius per servir el menjar, etc.
4.2. RECOMANACIONS
Serà necessari tenir en compte els següents aspectes:
- els telèfons dels pares i familiars propers de fàcil accés (a totes les aules es disposa d’una graella
amb aquesta informació)
- trametre tota la informació al servei de cuina i al seu personal
- que la família i el metge realitzin un llistat d’aliments al·lèrgens
- crear hàbits específics de rentar mans i boca després d’haver menjat.
- ventilar l’aula o menjador
- demanar la col·laboració a la resta de les famílies (per exemple: quan porten esmorzar en els
aniversaris, els esmorzars de fruita, etc.)
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5. PLA D’ACCIÓ
A continuació presentem l’esquema que es seguirà davant qualsevol cas d’al·lèrgia que
es pugui produir durant l’estada dels infants a la nostra llar d’infants:

INGESTIÓ O CONTACTE AMB L’ALIMENT AL·LERGEN

NO DEIXAR MAI A
L’INFANT SOL

RENTAR MANS, CARA
O ALTRES ZONES
CONTACTE

DAVANT SÍMPTOMES

depenent de les mesures prèvies acordades

AVISAR A LA FAMÍLIA

AVISAR ALS SERVEIS
D’EMERGÈNCIA

ADMINISTRAR
MEDICACIÓ
(CONSENTIMENT DE LA
FAMÍLIA I AMB
PRESCRIPCIÓ MÈDICA)
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AUTORITZACIÓ ADMINISTRACIÓ MEDICAMENTS
En/ Na........................................................................amb DNI núm................................
com a pare / mare/ tutor d’en/na....................................................................................
autoritza a la Llar d’Infants Municipal La Galereta de Cambrils a administrar el següent
medicament ................................................................... al seu fill/a.
L’infant ha de prendre:
-

la següent dosi ............................................................

-

durant els dies.............................................................

-

a l’horari ......................................................................

*Cal adjuntar l’a recepta del metge/metgessa per tal de veure explícit el període de
l’administració del medicament.

Cambrils, ..…….. de ………………………… de 20…..

Signatura

____________________________________________________________________________________
D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’inclouran en un fitxer
titularitat de l’Ajuntament de Cambrils, però que tractarà l’EPEL INGESOL, encarregada de la gestió de la Llar d’Infants Municipal “La
Galereta”, amb motiu de la prestació d’aquest servei. Si desitgeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
podeu adreçar-vos per escrit a INGESOL, Plaça de l’Ajuntament, 4, 43850 Cambrils, o enviar un email a lagalereta@ingesol.org.
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AUTORITZACIÓ DEL PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT/MALALTIA
En/ Na ……………………………………………………amb DNI núm……………………....
com a pare/mare/tutor d’en/ na ………………………………...........................................
autoritzo al personal de la Llar d’Infants Municipal La Galereta de Cambrils a:

-

En cas de patir un accident/malaltia que requereix una visita al centre mèdic, es
comunicarà a la família i serà aquesta la que el portarà al centre mèdic que li
correspongui

-

Si l’accident/malaltia és greu s’avisarà una ambulància/taxi i durant el trajecte
l’infant serà l’acompanyat per la seva educadora fins que arribi la família

Cambrils, ..…….. de ………………………… de 20…..

Signatura

____________________________________________________________________________________
D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’inclouran en un fitxer
titularitat de l’Ajuntament de Cambrils, però que tractarà l’EPEL INGESOL, encarregada de la gestió de la Llar d’Infants Municipal “La
Galereta”, amb motiu de la prestació d’aquest servei. Si desitgeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
podeu adreçar-vos per escrit a INGESOL, Plaça de l’Ajuntament, 4, 43850 Cambrils, o enviar un email a lagalereta@ingesol.org.

ANNEX 11. PROTOCOL HIGIENE BIBERONERIA LA GALERETA.
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1. JUSTIFICACIÓ
L’aula de nadons acull infants des dels 4 mesos fins a l’any.
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Per tant la biberoneria és una zona molt important dins d’aquesta aula ja que és l’espai
on es preparen els aliments dels infants més petits de l’escola. Per aquest motiu hem de tenir
presents importants mesures d’higiene.
A més a més, aquesta zona de l’aula s’ha de trobar completament diferenciada de la
zona de canvi de bolquers o d’higiene dels infants , però ha de quedar en contacte visual amb
l’aula per tal de poder veure als infants mentre es preparen els biberons.
Els nadons són tots ben diferents, per aquest motiu es respecta el ritme de cadascun
d’ells al màxim, sobretot als primers mesos del curs i pels que fa als horaris de les preses de
biberó o en els àpats.
Donades les peculiaritats de la infraestructura del nostre centre i de les edats als que va
adreçada la nostra tasca (en aquest cas a l’aula de nadons), considerem necessari realitzar un
protocol específic pel que fa a les mesures d’higiene que es prendran a la biberoneria.
2. BIBERONERIA
Espai: aula Peixets (planta primera) d’uns 35m²
-

un espai per la higiene dels infants (pica i canviador)

-

un espai destinat a la biberoneria (espai de treball de Silestone i pica)

-

un dormitori amb els corresponents bressols

Horari: de 9h a 11h aproximadament (podria variar en funció de les edats dels infants
d’aquesta aula)
Personal: 1 tutora/suport
Nombre d’Infants: 8 infants
Edat dels infants: de 4 mesos a 1 any
Mobiliari: trones, gandules i butaca de lactància
Estris de la biberoneria:
-

escalfa biberons

-

esterilitzador elèctric
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-

escorrebiberons

-

fregall/raspall especial per biberons

-

dispensador de paper

-

armari per desar la llet, aigua, biberons i altres estris de cada infant

Descripció: Els nadons normalment arriben a l’escola entre les 9h i les 9’30h del matí.
Llavors comencem a preparar els primers biberons o farinetes. Molts d’ells després
dormiran una estona al seu bressol.
Les mestres de l’aula sempre segueixen les pautes que la família creguin més
convenients pel seu fill/a i per tal de no trencar la dinàmica de la família.
Per tant la biberoneria es fa servir de forma continuada en aquestes edats fins que
aquests infants van allargant en el temps les preses o van introduint menjars més sòlids.
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3. MESURES HIGIÈNIQUES
3.1. PERSONAL/MANIPULADORES
- Tenir cura de la de neteja personal
- Portar una vestimenta neta i d’ús exclusiu: bata i barret
- Dur les ungles curtes, netes i sense pintar
- Portar el cabell recollit
- No portar anells, polseres o arracades que puguin desprendre’s de l’orella
- Rentar-se les mans amb aigua calenta i sabó o desinfectant adequat eixugant-les amb
paper de cel·lulosa d’un sol ús tantes vegades com es requereixi:
· al començament de l’estona del menjador
· en tots el moments necessaris dins l’estona
· després de sonar-se, tocar-se els cabells o rascar-se, etc.
· després d’haver realitzat activitats alienes a la seva tasca específica (canviar un
bolquer, anar al WC, etc)
cobrir-se els talls i les ferides amb tiretes impermeables apropiades/guants
3.2. ESPAIS
- Abans de la presa:
· preparar les trones necessàries
· neteja de trones amb detergent desinfectant
- Després de la presa:
· neteja de trones amb detergent desinfectant
· neteja del terra amb detergent desinfectant
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3.3. MATERIAL
Els codis de color que utilitzarem per diferenciar els diferents materials utilitzats en el
menjador i en la resta de les activitats de la llar són els següents:
-

Baietes:
Menjador

-

Bata/estola

-

Fregall

-

Raspall especial per netejar biberons

-

Cubell petit pels estris

-

Escombra, recollidor, motxo i cubell

Altres activitats de l’aula

Els productes de neteja que utilitzarem són:
- Detergent desinfectant (ONDA de Sutter Professional)
- Sabó de mans higienitzant amb efecte bactericida
(DERMASAN IGIENIC de Sutter)
- Paper de cel·lulosa d’un sol ús
- Guants de vinil de Rubberex

4. PROTOCOL
4.1. PREPARACIÓ
Abans de la preparació dels biberons, l’encarregada de fer aquesta tasca, netejarà l’espai
de treball i prepararà tots els estris necessaris de l’infant (biberó, llet, bols, cullereta, aigua, etc)
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Els passos per preparar el biberó seran:

se les mans de forma adient amb sabó
- Rentar-se
desinfectant i posar-se
se la roba necessària (bata
i barret)

- En cas de ser necessari, esterilitzar el biberó,
la tetina i els accessoris (en el nostra cas amb
l’esterilitzador elèctric)

- Posar la quantitat
titat d’aigua i de llet recomanada
per la família/pediatre al biberó a l’escalfabiberons
elèctric (el temps que es marca). No caldrà bullir
l’aigua ja que utilitzem aigua envasada.

- Sacsejar el biberó fins que s’hagi dissolt
bé la llet en pols amb l’aigua, i no quedin grumolls.

- Comprovar la temperatura de la llet, tirant unes
gotetes en el dors de la mà, per tal d’evitar al
nen una cremada.
Un cop preparat el biberó, l’educadora preparà a l’infant: li posarà el pitet, agafarà els
seus estris
stris i el situarà a l’espai adient (trona o butaca de lactància).
Després de la presa es realitzaran els hàbits de neteja i higiene necessaris amb els infants
(rentar mans, cara, etc.) i es posarà a dormir aquells infants que ho requereixin.
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Posteriorment l’educadora realitzarà la neteja de les trones i terra, i netejarà tots els estris
emprats, esterilitzant també aquells que siguin necessaris. Caldrà insistir sobretot en la neteja de
la rosca i la tetina dels biberons.
4.2. NETEJA
Els passos en la neteja del biberó:
- Haurem de netejar el biberó amb aigua i sabó, utilitzant el raspall especial per aquesta tasca.
- Esbandirem a raig d’aixeta
- Eixugarem amb paper de cel·lulosa d’un sol ús
- Finalment el guardarem a l’armari muntat amb el seu tap corresponent.
Altres recomanacions:
- No caldrà bullir l’aigua del biberó si aquesta és envasada o prové de la xarxa pública sanitària
controlada.
- No cal esterilitzar el biberó si s’utilitza per netejar-lo, aigua de la xarxa pública sanitàriament
controlada.
- Preparar el biberó immediatament abans de donar-lo.
- No s'han de conservar les restes de llet d'una presa per a una altra.
- La temperatura ha de ser de 37ºC, provar-la amb el revers del canell.
- Sacsejar-lo i tastar-lo abans de donar-lo.
- Quan es dóna el biberó, s'ha de mantenir en la inclinació necessària perquè la tetina estigui
sempre plena de llet i així evitar la ingestió d'aire.
- Per comprovar si el forat de la tetina és l'adequat, s'ha de posar el biberó cap per avall i
observar com surt un raig de llet seguit d'un gota a gota constant.
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ANNEX 12. PROTOCOL HIGIENE BIBERONERIA MARIA DOLORS MEDINA.
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1. JUSTIFICACIÓ
L’aula de nadons acull infants des dels 4 mesos fins a l’any.
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Per tant la biberoneria és una zona molt important dins d’aquesta aula ja que és l’espai
on es preparen els aliments dels infants més petits de l’escola. Per aquest motiu hem de tenir
presents importants mesures d’higiene.
A més a més, aquesta zona de l’aula s’ha de trobar completament diferenciada de la
zona de canvi de bolquers o d’higiene dels infants , però ha de quedar en contacte visual amb
l’aula per tal de poder veure als infants mentre es preparen els biberons.
Els nadons són tots ben diferents, per aquest motiu es respecta el ritme de cadascun
d’ells al màxim, sobretot als primers mesos del curs i pels que fa als horaris de les preses de
biberó o en els àpats.
Donades les peculiaritats de la infraestructura del nostre centre i de les edats als que va
adreçada la nostra tasca (en aquest cas a l’aula de nadons), considerem necessari realitzar un
protocol específic pel que fa a les mesures d’higiene que es prendran a la biberoneria.

2. BIBERONERIA
Espai: aula Peixets d’uns 35m² / Meduses d’uns 35 m²
-

un espai per la higiene dels infants (pica i canviador compartit)

-

un espai destinat a la biberoneria (espai de treball i pica compartida)

-

un dormitori amb els corresponents bressols

Horari: de 9h a 11h aproximadament (podria variar en funció de les edats dels infants
d’aquesta aula)
Personal: 1 tutora per cada aula i un suport
Nombre d’Infants: 8 infants a cada aula
Edat dels infants: de 4 mesos a 1 any
Mobiliari: sillonets adaptats, gandules i butaca de lactància
Estris de la biberoneria:
-

microones
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-

esterilitzador elèctric

-

fregall/raspall especial per biberons

-

dispensador de paper

-

armari per desar la llet, aigua, biberons i altres estris de cada infant

Descripció: Els nadons normalment arriben a l’escola entre les 9h i les 9’30h del matí.
Llavors comencem a preparar els primers biberons o farinetes. Molts d’ells després
dormiran una estona al seu bressol.
Les mestres de l’aula sempre segueixen les pautes que la família creguin més
convenients pel seu fill/a i per tal de no trencar la dinàmica de la família.
Per tant la biberoneria es fa servir de forma continuada en aquestes edats fins que
aquests infants van allargant en el temps les preses o van introduint menjars més sòlids.
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3. MESURES HIGIÈNIQUES
3.1. PERSONAL/MANIPULADORES
- Tenir cura de la de neteja personal
- Portar una vestimenta neta i d’ús exclusiu: bata i barret
- Dur les ungles curtes, netes i sense pintar
- Portar el cabell recollit
- No portar anells, polseres o arracades que puguin desprendre’s de l’orella
- Rentar-se les mans amb aigua calenta i sabó o desinfectant adequat eixugant-les amb
paper de cel·lulosa d’un sol ús tantes vegades com es requereixi:
· al començament de l’estona del menjador
· en tots el moments necessaris dins l’estona
· després de sonar-se, tocar-se els cabells o rascar-se, etc.
· després d’haver realitzat activitats alienes a la seva tasca específica (canviar un
bolquer, anar al WC, etc)
cobrir-se els talls i les ferides amb tiretes impermeables apropiades/guants
3.2. ESPAIS
- Abans de la presa:
· preparar les gandules, etc necessàries
· neteja de les gandules amb detergent desinfectant
- Després de la presa:
· neteja de gandules amb detergent desinfectant
· neteja del terra amb detergent desinfectant
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3.3. MATERIAL
Els codis de color que utilitzarem per diferenciar els diferents materials utilitzats en el
menjador i en la resta de les activitats de la llar són els següents:
-

Baietes:
Menjador

-

Bata/estola

-

Fregall

-

Raspall especial per netejar biberons

-

Cubell petit pels estris

-

Escombra, recollidor, motxo i cubell

Altres activitats de l’aula

Els productes de neteja que utilitzarem són:
- Detergent desinfectant (ONDA de Sutter Professional)
- Sabó de mans higienitzant amb efecte bactericida
(DERMASAN IGIENIC de Sutter)
- Paper de cel·lulosa d’un sol ús
- Guants de vinil de Rubberex
4. PROTOCOL
4.1. PREPARACIÓ
Abans de la preparació dels biberons, l’encarregada de fer aquesta tasca, netejarà l’espai
de treball i prepararà tots els estris necessaris de l’infant (biberó, llet, bols, cullereta, aigua, etc)
Els passos per preparar el biberó seran:
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- Rentar-se
se les mans de forma adient amb sabó
desinfectant i posar-se
se la roba necessària (bata
i barret)

- En cas de ser necessari, esterilitzar el biberó,
la tetina i els accessoris (en el nostra cas amb
l’esterilitzador elèctric)

- Posar la quantitat d’aigua i de llet recomanada
per la família/pediatre al biberó a l’escalfabiberons
elèctric o microones
nes (el temps que es marca).
No caldrà bullir l’aigua ja que utilitzem aigua
envasada.

- Sacsejar el biberó fins que s’hagi dissolt
bé la llet en pols amb l’aigua, i no quedin grumolls.

- Comprovar la temperatura de la llet, tirant unes
gotetes en el dors de la mà, per tal d’evitar al
nen una cremada.
Un cop preparat el biberó, l’educadora preparà a l’infant: li posarà el pitet, agafarà els
seus estris i el situarà a l’espai adient ((gandula o butaca de lactància).
Després de la presa es realitzaran els hàbits de neteja i higiene necessaris amb els infants
(rentar mans, cara, etc.) i es posarà a dormir aquells infants que ho requereixin.
Posteriorment l’educadora realitzarà la neteja de les tumbones i terra, i netejarà tots els
estris emprats, esterilitzant també aquells que siguin necessaris. Caldrà insistir sobretot en la
neteja de la rosca i la tetina dels biberons.
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4.2. NETEJA
Els passos en la neteja del biberó:
- Haurem de netejar el biberó amb aigua i sabó, utilitzant el raspall especial per aquesta tasca.
- Esbandirem a raig d’aixeta
- Eixugarem amb paper de cel·lulosa d’un sol ús
- Finalment el guardarem a l’armari muntat amb el seu tap corresponent.
Altres recomanacions:
- No caldrà bullir l’aigua del biberó si aquesta és envasada o prové de la xarxa pública sanitària
controlada.
- No cal esterilitzar el biberó si s’utilitza per netejar-lo, aigua de la xarxa pública sanitàriament
controlada.
- Preparar el biberó immediatament abans de donar-lo.
- No s'han de conservar les restes de llet d'una presa per a una altra.
- La temperatura ha de ser de 37ºC, provar-la amb el revers del canell.
- Sacsejar-lo i tastar-lo abans de donar-lo.
- Quan es dóna el biberó, s'ha de mantenir en la inclinació necessària perquè la tetina estigui
sempre plena de llet i així evitar la ingestió d'aire.
- Per comprovar si el forat de la tetina és l'adequat, s'ha de posar el biberó cap per avall i
observar com surt un raig de llet seguit d'un gota a gota constant.
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ANNEX 13. PROTOCOL HIGIENE MENJADOR LA GALERETA.
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1. JUSTIFICACIÓ
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Considerem l’estona del menjador com un moment molt important dins de la dinàmica
de la nostra Llar d’Infants.
Donades les peculiaritats específiques en la infraestructura del nostre centre i de les
edats als que va adreçada la nostra tasca, considerem necessari realitzar un protocol específic
pel que fa a les mesures d’higiene que es prendran en l’estona de menjador.
El fet que l’escola estigui distribuïda en 3 plantes dificulta els desplaçaments amb els
infants, tant pel que fa al menjador que es troba a la planta baixa com els dormitoris que es
troben en les altres dues plantes.
Per aquest motiu els infants més grans (LL2) i amb major autonomia faran els àpats a
l’aula multidisciplinar on s’ha habilitat un espai específic amb ús de menjador, mentre els infants
de l’aula de nadons i de LL1 dinaran a les seves aules tot prenent les mesures higièniques
adients.

2. DEFINICIÓ DE L’ESTONA DE MENJADOR
L’organització del servei s’inicia a les 9.30h fins a les 15hores. L’empresa encarregada del
servei és Menjars de la Mediterrània SL. A les 9:30 del matí una educadora fa la comanda dels
àpats a la cuinera amb totes les especificitats que siguin necessàries: menús sencers, triturats,
intoleràncies, etc.
Un mica abans de les 12h, cada educadora responsable del seu grup d’infants, prepara
als infants usuaris de menjador realitzant els hàbits d’higiene adients i posant les bates i el pitet a
cada infant.

2.1. NADONS
Espai: aula Peixets (planta primera) d’uns 35m² amb un espai per la higiene dels infants a
la pròpia aula
Personal: 1 tutora/suport
Nombre d’Infants: aproximadament 4 infants
Edat dels infants: de 4 mesos a 1 any
Mobiliari: trones
Horari: 12 a 15h
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Descripció: mengen a la seva pròpia aula a partir d’aproximadament les 12h del migdia.
Finalitzat l’àpat es netejarà als nadons i aquests faran la migdiada al dormitori annex
condicionat amb bressols específics per la seva edat.
2.2. INFANTS LL1
Espai: aula Pops (planta segona) 42 m² amb un espai d’higiene pels infants annex a l’aula
Personal: 3 tutores/suports/directora (torn setmanal rotatiu)
Nombre d’Infants: aproximadament 10-15 infants
Edat dels infants: de 9 mesos a 2 anys
Mobiliari: taules i cadires de l’aula
Horari: 12 a 15h
Descripció: els infants mengen en una de les aules de la segona planta a partir
d’aproximadament les 12h del migdia. Finalitzat l’àpat faran els hàbits d’higiene i la
migdiada al dormitori annex condicionat amb llitets específics per la seva edat.
2.3. INFANTS LL2
Espai: aula polivalent (planta baixa) 85 m² amb un espai d’higiene pels infants annex a
l’aual
Personal: 3 tutores/suports/directora (torn setmanal rotatiu)
Nombre d’Infants: aproximadament 15-20 infants
Edat dels infants: de 21 mesos a 3 anys
Mobiliari: taules i cadires específiques pel menjador
Horari: 12 a 15h
Descripció: els infants baixen al menjador a l’ascensor i es serveix el dinar a partir de les
12.00h Finalitzada l’estona del dinar, cap a les 12.45 hores, les educadores són les
encarregades de tenir cura de la neteja dels infants (netejar mans, cares i canvi de
bolquers si és necessari). Després de treballar l’hàbit de neteja els infants fan la migdiada
fins aproximadament les 14:30h a l’espai condicionat com dormitori dins la mateixa aula.
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3. MESURES HIGIÈNIQUES
3.1. PERSONAL/MANIPULADORES
- Tenir cura de la de neteja personal
- Portar una vestimenta neta i d’ús exclusiu: bata i barret
- Dur les ungles curtes, netes i sense pintar
- Portar el cabell recollit
- No portar anells, polseres o arracades que puguin desprendre’s de l’orella
- Rentar-se les mans amb aigua calenta i sabó o desinfectant adequat eixugant-les amb
paper de cel·lulosa d’un sol ús tantes vegades com es requereixi:
· al començament de l’estona del menjador
· en tots el moments necessaris dins l’estona
· després de sonar-se, tocar-se els cabells o rascar-se, etc.
· després d’haver realitzat activitats alienes a la seva tasca específica (canviar un
bolquer, anar al WC, etc)
cobrir-se els talls i les ferides amb tiretes impermeables apropiades/guants
3.2. ESPAIS
- Abans de dinar:
· preparar taules i cadires necessàries per l’àpat
· neteja de taules amb detergent desinfectant
- Després de dinar:
· neteja de taules amb detergent desinfectant
· neteja del terra amb detergent desinfectant
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3.3. MATERIAL
Els codis de color que utilitzarem per diferenciar els diferents materials utilitzats en el
menjador i en la resta de les activitats de la llar són els següents:
-

Baietes:
Menjador

-

Altres activitats de l’aula

Bata/estola
Menjador

-

Fregall

-

Cubell petit pels estris

-

Escombra, recollidor, motxo i cubell

Altres activitats de l’aula

Els productes de neteja que utilitzarem són:
- Detergent desinfectant (ONDA de Sutter Professional)
- Sabó de mans higienitzant amb efecte bactericida
(DERMASAN IGIENIC de Sutter)
- Paper de cel·lulosa d’un sol ús
- Guants de vinil de Rubberex
4. PROTOCOL/DIAGRAMA DE FLUX
La cuinera deixa preparats dos carros:
- un pels infants de LL2 que dinen al menjador de l’escola
- i un altre amb els àpats de LL1 i de l’aula de nadons que dinen a les respectives aules.
Els carros contenen els àpats degudament tapats i amb tots els estris necessaris per a
l’estona de dinar (bols, plats, forquilles i culleres, etc.)
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Una de les educadores és l’encarregada de baixar a recollir el carro que pujarà per
l’ascensor fins la primera i la segona planta on es troben les aules (aproximadament 11’45h).
Aquesta educadora ha de portar el vestuari corresponent (bata i barret) i rentar-se les mans.
Mentre, l’educadora de l’aula és la responsable de preparar a tots els nens/es posant les
bates/pitets respectius i seient-los a les cadires. També netejarà la taula on dinaran amb el
detergent i baieta destinat a aquest únic ús.
Realitzada aquesta tasca es posarà la bata, el barret i es netejarà les mans amb el sabó
específic.
Un cop a les aules cada educadora situarà el carro a l’espai destinat per menjar i servirà
els plats per tal de fer les quantitats adients pels infants i per tal de que la temperatura sigui
l’adient (aproximadament les 12’00h).
Després de dinar, cap a les 12’45h, es realitzaran els hàbits de neteja i higiene necessaris
amb els infants (rentar mans, cara , canvi de bolquers, etc.).
Alhora, una de les educadores neteja les taules, cadires i el terra de l’espai de menjador.
Finalitzada l’hora de l’àpat, els infants es dirigiran a l’espai reservat com a dormitori fins
aproximadament les 14’30h.
A continuació presentem un diagrama de flux on es resumeixen el protocol:
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ANNEX 14. PROTOCOL HIGIENE MENJADOR MARIA DOLORS MEDINA.
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1. JUSTIFICACIÓ
Considerem l’estona del menjador com un moment molt important dins de la dinàmica
de la nostra Llar d’Infants.
La nostra llar acull infants d’entre 4 mesos i 3 anys. L’estona del menjador es realitza de
12’00h a 15’00h i els àpats que es preparen estan totalment adaptats a les seves característiques
i necessitats.
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Disposem d’un espai destinat a menjador i en el que trobem tots els estris i mobiliari
necessari per a poder desenvolupar aquesta estona.
Així, considerem necessari realitzar un protocol específic pel que fa a les mesures
d’higiene que es prendran en l’estona de menjador.
2. DEFINICIÓ DE L’ESTONA DE MENJADOR
L’organització del servei s’inicia a les 9.30h fins a les 15hores. L’empresa encarregada del
servei és Menjars de la Mediterrània SL. A les 9:30 del matí, la cuinera recull la comanda dels
àpats amb totes les especificitats que siguin necessàries: menús sencers, triturats, intoleràncies,
etc.
Un mica abans de les 12h, cada educadora responsable del seu grup d’infants, prepara
als infants usuaris de menjador realitzant els hàbits d’higiene adients i posant les bates i el pitet a
cada infant.
2.1. NADONS
Espai: aula Peixets i Meduses d’uns 35m² cadascuna i amb un espai per la higiene dels
infants a la pròpia aula
Personal: 1 tutora per aula i una suport
Nombre d’Infants: aproximadament 4-8 infants
Edat dels infants: de 4 mesos a 1 any
Mobiliari: gandules, sillonets i butaca de lactància
Horari: 12 a 15h
Descripció: mengen a la seva pròpia aula partir d’aproximadament les 12h del migdia.
Finalitzat l’àpat faran es netejarà als nadons i aquests faran la migdiada al dormitori
annex condicionat amb bressols específics per la seva edat.
2.2. INFANTS LL1
Espai: menjador
Personal: tutores/suports/directora (torn setmanal rotatiu)
Nombre d’Infants: aproximadament 10-15 infants
Edat dels infants: de 9 mesos a 2 anys
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Mobiliari: taules i cadires del menjador
Horari: 12 a 15h
Descripció: els infants mengen al menjador de la llar a partir d’aproximadament les 12h
del migdia. Finalitzat l’àpat, els infants van cap a la seves respectives aules on faran els
hàbits d’higiene i la migdiada al dormitori de la seva aula condicionat amb llitets
específics per la seva edat.
2.3. INFANTS LL2
Espai: menjador
Personal: 3 tutores/suports/directora (torn setmanal rotatiu)
Nombre d’Infants: aproximadament 15-20 infants
Edat dels infants: de 21 mesos a 3 anys
Mobiliari: taules i cadires del menjador
Horari: 12 a 15h
Descripció: els infants dinen al menjador de la llar i es serveix el dinar a partir de les
12.00h Finalitzada l’estona del dinar, cap a les 12.45 hores, les educadores són les
encarregades de conduir als infants a la seva aula i tenir cura de la neteja (netejar mans,
cares i canvi de bolquers si és necessari). Després de treballar l’hàbit de neteja els infants
fan la migdiada fins aproximadament les 14:30h al dormitori de les seves aules.

97

3. MESURES HIGIÈNIQUES
3.1. PERSONAL/MANIPULADORES
- Tenir cura de la de neteja personal
- Portar una vestimenta neta i d’ús exclusiu: bata i barret
- Dur les ungles curtes, netes i sense pintar
- Portar el cabell recollit
- No portar anells, polseres o arracades que puguin desprendre’s de l’orella
- Rentar-se les mans amb aigua calenta i sabó o desinfectant adequat eixugant-les amb
paper de cel·lulosa d’un sol ús tantes vegades com es requereixi:
· al començament de l’estona del menjador
· en tots el moments necessaris dins l’estona
· després de sonar-se, tocar-se els cabells o rascar-se, etc.
· després d’haver realitzat activitats alienes a la seva tasca específica (canviar un
bolquer, anar al WC, etc)
- Cobrir-se els talls i les ferides amb tiretes impermeables apropiades/guants
3.2. ESPAIS
- Abans de dinar:
· preparar taules i cadires necessàries per l’àpat
· neteja de taules amb detergent desinfectant
- Després de dinar:
· neteja de taules amb detergent desinfectant
· neteja del terra amb detergent desinfectant
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3.3. MATERIAL
Els codis de color que utilitzarem per diferenciar els diferents materials utilitzats en el
menjador i en la resta de les activitats de la llar són els següents:
-

Baietes:
Menjador

-

Bata/estola

-

Fregall

-

Cubell petit pels estris

-

Escombra, recollidor, motxo i cubell

Altres activitats de l’aula

Els productes de neteja que utilitzarem són:
- Detergent desinfectant (ONDA de Sutter Professional)
- Sabó de mans higienitzant amb efecte bactericida
(DERMASAN IGIENIC de Sutter)
- Paper de cel·lulosa d’un sol ús
- Guants de vinil de Rubberex

4. PROTOCOL/DIAGRAMA DE FLUX
Pels infants de LL1 i LL2, la cuinera prepara el plat a la cuina i quan els infants ja estan
asseguts a les seves cadires, les educadores repartiran els àpats.
Les educadores han de portar el vestuari corresponent (bata i barret) i rentar-se les mans
abans de l’àpat.
Al menjador les educadores ajudaran als infants i vigilaran pel bon funcionament del
servei i per les bones pràctiques en qüestió d’higiene.
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Després de dinar, cap a les 12’345h, els infants aniran cap a les seves respectives aules on
es realitzaran els hàbits de neteja i higiene necessaris amb els infants (rentar mans, cara , canvi
de bolquers, etc.).
Finalitzada l’hora de l’àpat, els infants descansaran el dormitori de la seva aula
correctament condicionat amb llits..
Una de les educadores serà l’encarregada de fer la neteja de les taules, cadires i el terra
de l’espai del menjador.
Pels infants de l’aula de Nadons que dinen a la seva aula, la cuinera prepara un carro
que conté els àpats degudament tapats i amb tots els estris necessaris per a l’estona de dinar
(bols, plats, culleres, etc.)
Una de les educadores és l’encarregada d’anar a recollir el carro que a les 11’45h
aproximadament portarà a les aules de nadons. Aquesta educadora ha de portar el vestuari
corresponent (bata i barret) i rentar-se les mans.
Mentre, l’educadora de l’aula és la responsable de preparar a tots els nens/es posant les
bates/pitets respectius i seient-los a les cadires. També netejarà la taula on dinaran amb el
detergent i baieta destinat a aquest únic ús.
Realitzada aquesta tasca es posarà la bata, el barret i es netejarà les mans amb el sabó
específic.
Un cop a les aules cada educadora situarà el carro a l’espai destinat per menjar i servirà
els plats per tal de fer les quantitats adients pels infants i per tal de que la temperatura sigui
l’adient (aproximadament les 12’00h)
Després de dinar, cap a les 12’45h, es realitzaran els hàbits de neteja i higiene necessaris
amb els infants (rentar mans, cara , canvi de bolquers, etc.).
Alhora, una de les educadores neteja les taules, cadires i el terra de l’espai destinat al
dinar.
Finalitzada l’hora de l’àpat, els infants descansaran el dormitori de la seva aula
correctament condicionat amb bressols..
A continuació presentem un diagrama de flux on es resumeixen el protocol:

Nadons
Menjador LL1 i LL2
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ANNEX 15. RESUM NORMATIVA FAMÍLIES.
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ANNEX 16 PLA DE CONTROL DE PLAGUES

CONTROL
DE PLAGUES
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1. JUSTIFICACIÓ

Des de la llar d’infants es segueixen les línies d’actuació descrites en aquest document
de “Control de Plagues” amb la finalitat d’integrar totes les mesures possibles que
afavoreixin una estratègia de control que causi la menor afectació a les persones i a
l’entorn.
Les mesures de control per a possibles plagues s’aplicaran quan siguin estrictament
necessàries, i s’evitaran, sempre que es pugui, les actuacions de caràcter merament
preventiu.
El més important és detectar la presència d’una plaga al més aviat possible.
Així, l’ús de productes químics és el menys recomanable a causa del perill químic que
implica de cara als infants que acull la nostra llar d’infants. S’aconsella utilitzar-lo
només en tractaments puntuals per eradicar una plaga que s’hagi implantat, sempre
protegits per evitar-ne la dispersió.
Considerem que el més adients és l’anomenada lluita integrada o passiva que implica
posar tots els mitjans per evitar l’entrada de plagues o animals indesitjables a les
instal·lacions. En cas, però, que ja hi hagin entrat, se n’ha d’evitar la proliferació i
aplicar sistemes per eliminar-los o fer-los fora.
Per tant, en el disseny d’un pla, s’han de potenciar els sistemes preventius (barreres
físiques i mètodes físics i mecànics) abans que els sistemes de lluita (ús de productes
químics).
2. DESCRIPCIÓ ESTRUCTURAL, DE LES BARRERES FÍSIQUES I DELS
MÈTODES MECÀNICS

Passem a descriure les barreres físiques i les condicions estructurals destinades a
prevenir l’entrada de plagues o animals indesitjables a les instal·lacions.
Generals:
- Sifons i reixetes de mida adequada als desguassos
- Reixes de mida adequada als forats de ventilació
- Segellament de les portes i finestres exteriors amb gomes
- Manteniment adequat de les instal·lacions (segellament d’esquerdes i forats, etc.).

Cuina:
- Sifons i reixetes de mida adequada als desguassos
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- Reixes de mida adequada als forats de ventilació
- Manteniment adequat de les instal·lacions (segellament d’esquerdes i forats, etc.).
- Làmpades de llum ultraviolada
- Portes abatibles
3. DOCUMENTACIÓ REFERENT A TRACTAMENTS QUÍMICS

Al nostre centre no es realitzen tractaments químics de forma habitual ja que tenim
com a prioritat fer revisions oculars i, en cas de detectar alguna incidència, es
prendrien les mesures necessàries.
Davant la necessitats de realitzar tractaments químics es contractaria una empresa
externa, es prendrien totes les mesures adients per tal d’evitar la contaminació i
s’evitaria el possible contacte i presencia dels infants.
4. OPERACIONS DE MANTENIMENT I NETEJA

Les tasques de neteja generals les realitzaran les persones encarregades de la neteja
de l’edifici i la cuinera s’encarregarà de la neteja dels espais relacionats amb la cuina.
Així, es realitza una neteja diària de tot el centre i s’especificarà a les persones
responsables que facin una revisió i neteja específica setmanal de les barreres
físiques i altres elements abans anomenats com poden ser reixes, sifons, etc.
5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS DE COMPROVACIÓ: AUTOCONTROLS

Considerem necessari crear un instrument propi per tal de dur a terme un autocontrol
en quant al “Pla de control de plagues” que hem definit i que posarem en pràctica al
nostre centre.
Així, es tracta de verificar que totes les accions descrites es duen a terme segons el
que s’ha establert i que són eficaces per tal d’evitar l’entrada d’animals indesitjables a
les nostres instal·lacions.
5.1. QUI
La persona encarregada de dur a terme l’autocontrol serà designada per la direcció del
centre per a tal efecte.
Aquesta persona haurà de conèixer prèviament els aspectes que ha d’observar i
valorar.
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La direcció del centre en tots els casos la responsable de que les mesures de control
siguin les adients
5.2. COM
A partir de l’observació, l’encarregat/a de realitzar l’autocontrol, anotarà les
valoracions recollides al full d’autocontrol un cop finalitzada la revisió.
El barem que farem servir serà el següent:
Molt adient MA
Adient A
Poc adient PA
5.3. QUAN
Les observacions es realitzaran de forma diària, però haurà de deixar constància
mensualment de les valoracions obtingudes.
En cas de ser necessari es podrà modificar temps entre els autocontrols

5.3. QUE HEM DE CONTROLAR
Es controlaran els aspectes descrits al punt 2 d’aquest protocol que podem trobar
especificats en el full d’autocontrol que adjuntem.
6. MESURES CORRECTORES

En cas de detectar aspectes amb una valoració Poc Adient PA, la direcció del centre
haurà de promoure les mesures correctores que es considerin oportunes i que hagin
estat fruit de la reflexió de l’equip educatiu.
Si es tracta d’algun aspecte rellevant es demanarà assessorament de l’inspector/a de
Sanitat o d’una empresa externa especialitzada
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