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Altres informacions
Els infants que per diversos motius no puguin assistir a la llar
durant un temps, hauran de comunicar-ho per tal d'evitar
que siguin donats de baixa. Si durant tres mesos seguits no
es tenen notícies es farà la baixa de forma autòmatica.
Si un infant es dona de baixa definitiva durant el curs, cal que
es signi la documentació de renúncia de la plaça a la llar.
Les bonificacions es poden demanar només en període de
matrícula.
Les famílies us podeu adreçar a les educadores i/o a l'equip
directiu sempre que us preocupi algun aspecte.
L'horari d'atenció de l'equip directiu és:
DIRECTORA (Natàlia): Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a
9h i de 11:30 a 12:30h
SECRETÀRIA (Núria): Dimarts i dijous de 16:30 a 17h.
*Caldrà demanar cita prèvia al mail: lolaanglada@lloret.cat
Telegram és l'aplicació unidireccional entre l'escola i la
família, on us farem arribar tota aquella informació rellevant
de l'escola. Les famílies us haureu de descarregar l'aplicació al
vostre telèfon, és una APP gratuïta.
Per tal de poder-vos convidar al Canal de l'escola us enviarem
per mail un enllaç per afegir-vos.
La llar disposa d'un espai per poder deixar els cotxets per qui
ho necessiti. Us agrairíem que els deixeu plegats. Cal que
tingueu en compte que quan plou seria convenient tapar-los.
Com a famílies, disposeu de dos representants dins el Consell
Escolar: la Rosa Sabiote (mare de l'Arnau Inf.1) i en David
Rodriguez (pare de la Júlia Inf. 2). Per fer arribar una proposta
i/o suggerencia podeu contactar amb ells a través del correu:
rfcllimlolaanglada@gmail.com

"MOLTA GENT PETITA, EN
LLOCS PETITS, FENT
PETITES COSES PODEN
CANVIAR EL MÓN"
P R O V E R B I

A F R I C À

Calendari Escolar

Introducció

Aquest document presenta tots els aspectes organitzatius
(normativa, horaris, quotes...) i pedagògics del nostre centre
educatiu.
Així com també una breu explicació del procès de familiarització
que viurem tota la comunitat educativa en els primers dies
d'escola.
També hi podreu trobar tots aquells elements que podeu anar
preparant per a l'entrada a la Llar.

Presentació

Som un equip compromès en el món educatiu i en contínua
formació. Un equip format per les diferents mestres i educadores,
per una cuinera i una ajudant de cuina i pel personal de neteja.
Totes des de la nostra posició professional vetllem per garantir una
escola digne i de qualitat.

Organització

La Llar d'infants disposa de 8 aules distribuïdes de la següent
manera: 4 aules d'infants d'1 a 2 anys, dues aules amb infants de
gener a juliol i dues aules de juliol a desembre i 4 aules d'infants
de 2 a 3 anys.

Horaris

8h.: ACOLLIDA
9 A 9:30h. :ENTRADA MATÍ
11:45 a 12h. : SORTIDA MATÍ
12:30h. : SORTIDA AMB DINAR
15h. : ENTRADA I SORTIDA TARDA
16 a 16:15h. : SORTIDA TARDA
*Aquests horaris es poden veure modificats per les mesures de la
Covid-19.
No podrà marxar cap infant amb persones desconegudes, haureu
d'avisar abans qui el recollirà i fer-nos arribar el DNI d'aquesta
persona.

La nostra escola

Quotes

A la Llar d'Infants Municipal Lola Anglada ajudem a créixer als
infants en totes les seves potencialitats, amb autonomia i
seguretat, acompanyant a les famílies en aquest procés.
Partim d'una visió d'infant únic, capaç i competent amb
diferents nivells de desenvolupament, de ritmes de vida i
d'aprenentatges.
Un infant protagonista de les seves accions, curiós per
naturalesa i predisposat a descobrir. Un infant que creix en
contínua relació al món, interpretant i comprenent a través de
tots els seus sentits.
L'ambient de l'escola està pensat i estructurat en els interessos i
ritmes de l'infant.
El dia a dia a la Llar està format per la vida quotidiana, el joc i les
relacions socials.

Les quotes són mensuals i s'actualitzen cada any. Enguany la
matrícula ha estat de 80€, la quota mensual de 130€ i la de
menjador de 6€ per dia.
Els preus estan estipulats segons l'Ordenança fiscal núm. 15 de
l'Ajuntament de Lloret de Mar:

És imprescindible oferir un ambient de confiança, intercanvi i
escolta per crear relacions segures i estables entre els diferents
agents educatius.

https://seu.lloret.cat/documentPublic/download/3460

L'àpat a l'escola
El servei de cuina està gestionat per l'empresa
SERHS. El menjar s'elabora diàriament a la
cuina de l'escola. Disposem de menús adaptats
a les necessitats dels infants i és supervisat per
una dietista. Els menús els anem adaptant a les
diferents edats i ritmes d'introducció de
l'alimentació (triturat, aixafat, sencer), amb
productes de proximitat i alguns ecològics.
Disposem d'un menú d'hivern (Novembre a Maig) i un d'estiu
(Juny a Octubre). Si un infant és al·lèrgic i/o intolerant a algun
aliment la família ho ha de comunicar a l'educadora, acreditant
aquesta informació amb un certificat del pediatre o de
l'especialista.
Abans de quedar-se a viure l'àpat a l'escola es concretarà una
entrevista entre la família i l'educadora.

Festes

Som una escola transmissora de les tradicions culturals, així doncs
celebrem: la Castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi. Les festes
populars les celebrem tots junts, famílies i escola.
A través d'aquestes donem l'oportunitat que famílies i infants
coneguin llegendes, cançons, contes, menjars i costums de la
nostra cultura catalana.
A final de curs fem una excursió, infants i famílies tots junts (Cada
infant ha de venir acompanyat d'un adult)
Per a conèixer el Projecte Educatiu de l'escola podeu adreçar-vos a:
https://www.llimlolanglada.lloret.cat/el-nostre-projecte-educatiu

*Totes aquestes propostes es poden veure modificades per la
Covid.

Les documentacions pedagògiques
A l’escola són moltes les situacions de relació, descoberta i
creixement que es viuen.
La vida quotidiana i el joc són els aspectes que formen l’eix
central de l’ambient educatiu, experiències que ofereixen grans
possibilitats d’aprenentatge.
Volem obrir-vos una finestra al nostre dia a dia, i així mostrar-vos
les nostres vivències.
A través de la documentació podem deixar constància de
processos, interessos i experiències.
Aquestes documentacions estaran al vostre abast de manera
diària, ja sigui en dossiers, llibres de vida i/o plafons i
publicacions.
Cada final de mes rebreu al correu electrònic totes les
documentacions del mes anterior del grup del vostre fill/a.
És imprescindible que preneu el compromís de fer un ús
responsable de totes les imatges i continguts que surten en
aquests documents. Són d'accès dins de l'àmbit de l'escola i no
està permesa la publicació d'aquest contingut a cap xarxa social.

Procés de familiarització
El nostre objectiu essencial és que l'escola sigui un espai segur i
de confiança per a tots els agents educatius.
Per als primers dies a la llar és imprescindible disposar de la
família, d'amics, de cangurs... que puguin tenir el temps per anar
al ritme que cada infant necessita.
La familiarització es farà de manera esglaonada, a poc a poc,
donant seguretat i acollint a cada infant i família.

Els primers dies l'adult que acompanya a l'infant entrarà a l'aula
i estarà amb ell fent de pont entre la família i l'escola. Aquest
adult caldrà que respecti l'ambient de l'aula, mantenint un to de
veu suau i sense fer ús del telèfon mòbil a l'escola.
Per tal de crear un ambient agradable és necessari que els
adults ens situem a l'alçada dels infants, asseguts i sempre
transmetent actitud de calma i seguretat.
Quan l'infant estigui tranquil, es senti còmode amb l'espai i les
persones que l'acompanyen es començarà a fer la separació
amb la família. Aquesta separació es farà de manera conscient,
fent que us acomiadeu sempre. Es farà durant estones curtes
de temps, d'aquesta manera durant els dies posteriors s'anirà
ampliant el periode de separació.
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infant i cada família tindran el temps que necessitin.

Malalties i escola
L'escola és un centre educatiu on gaudir, jugar, relacionarse i viure de manera benestant cada instant compartit.

La llar d'infants informa que quan hi hagi possibles
malalties infecto-contagioses a l'escola, s'avisarà
a les famílies dels infants no vacunats (quadre de
vacunes segons la Generalitat de Catalunya) i
hauran de quedar-se a casa mínim 15 dies.

En cas de polls, haurà de quedar-se a casa fins
les 24h després d'iniciar el tractament i haver
eliminat tots els paràsits adults i llèmenes.

Quan un infant no es troba bé,
té febre i/o febrícula igual o
superior a 37,5, o es detecta
ous de llèmenes s'avisarà a la
família perquè el recollin el
més aviat possible.

Quan un infant marxa de la
llar amb febre i/o, algun
símptoma de contagi no podrà
assistir a l'escola durant les
següents 24h.

L'infant NO pot assistir a
l'escola si té:
- Febre
- Diarrea
- Conjuntivitis
- Infeccions a la boca
- Varicel·la
- Bronquitis
- Erupcions i altres alteracions
a la pell
-Qualsevol malaltia infectocontagiosa
- Polls

Si l'infant ha de prendre medicació durant l'horari
escolar, haurà de venir un familiar a administrarl'hi. Portant la recepta mèdica on consti el nom de
l'infant, data, dosi i durada del tractament.

Mesures COVID_19:
Recordeu que donada la
situació de pandèmia, s'ha
de seguir el pla d'actuació
dels centres educatius.
Per iniciar el curs caldrà
tenir signat el Document
de Responsabilitat Covid,
signat per les famílies al
setembre.

