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NORMATIVA I FUNCIONAMENT  
DE L’ILLA DELS PETITS 

 
Davant la situació excepcional que estem vivint i com a conseqüència de l’alerta sanitària 
produïda pel COVID-19 el funcionament de la llar és pot veure afectada i en conseqüència 
alguns dels horaris, el procediment d’entrades i sortides, l’espai destinat als cotxets, els 
protocols de salut dels infants, etz que poden aparèixer en aquest document. La direcció de 
la llar, està en tot moment en contacte amb l’associació de Llars d’Infants de Catalunya i 
alhora amb el Departament d’Ensenyament, per tal de poder oferir informació ràpida i 
veraç. 
 

Per omplir el document es recomana tenir actualitzat l’adobe Reader i anar a 
l’apartat “rellenar y firmar”. 
(enllaç per a les instruccions: https://helpx.adobe.com/es/document-cloud/help/fill-and-sign.html) 

 

El nostre horari 
El centre romandrà obert de Dilluns a Divendres, de les 7:45 h del matí a les 18.00h de la 
tarda, distribuït de la següent manera: 
La Llar està oberta des del mes de setembre fins al mes de juliol ambdós inclosos. 

Horari: 
De 8:45h a 9:00h. (Servei d'entrada relaxada) 
De 9:00h a 12:00h. i de 15:00h a 17:00h. 
De 17:00h a 17:15h (Servei de sortida relaxada) 

 
Ampliació horària: 
De 7:45h a 8:45h. Servei d’acollida matinal opcional 
De 17:15h a 18:00h. Ampliació horària tarda opcional 
*Segons demanda i nombre d'infants, s'ampliarà els horaris de matí i tarda. 
 
Horari menjador: 
De 12:00h a 15:00h 

Tant al matí com a la tarda hi haurà servei de cortesia de 15 m, sense cap cost addicional. 
 

Entrades i sortides 
El pare, mare o la persona que en tingui la tutela, notificarà la identificació de la persona o 
persones que podran recollir l’infant, en una autorització a l’inici del curs. 
En cas que no sigui la persona habitual qui reculli l’infant, cal notificar-ho amb antelació, i 
sempre que no sigui una situació d’urgència, per escrit a info@illadelspetits.com, ja que 
d’altra manera no s’entregarà el nen/a. 
Es demana puntualitat a les hores d’entrada i sortida. 
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Calendari 
Al començar el curs, es facilitarà a totes les famílies el calendari de les vacances i dies festius 
en que la Llar romandrà tancada. 
 

Assistència  
Quan un infant no pugui assistir a la Llar, la família ho notificarà a  la gerent del centre 
mitjançant via telefònica o correu electrònic. 
 

Els cotxets 
L’espai destinat als cotxets és limitat. Per tal de mantenir l’ordre en l’espai, es recomana l’ús 
d’aquells que són més lleugers i plegables. 
Tots els cotxets que es deixin a la llar han de dur el nom del nen/a en un lloc ben visible i és 
responsabilitat de les famílies plegar-los i ubicar-los en el seu espai. 
L’ús d’aquest espai és de caràcter voluntari, la llar no es fa responsable de la seva custòdia. 
 

Equipaments  escolars i materials 
Els infants han de dur roba còmoda que els permeti jugar i bellugar-se amb tranquil·litat.  A 
la vegada que anar adquirint autonomia en l'hàbit de vestir-se i desvestir-se. 
Per a les sortides, és obligatori dur  la samarreta de l’Illa dels Petits, per tal d’identificar 
ràpidament els nostres nens/ens entre els d’altres llars o escoles. 
 

Aniversaris 
L’Illa dels petits celebrarem els aniversaris dels nostres infants (no sants). En atenció a la 
salut dels nens/es, es demana que en la celebració dels aniversaris les famílies s'abstinguin 
de dur llaminadures, pastissos o regals.  
 

Servei de menjador 
El menjar s’elabora diàriament al servei de càtering de Casa Ramon. Hi ha un menú diferent 
cada dia de la setmana. Els menús són variats i equilibrats segons l’edat i necessitats de cada 
infant. 
En el cas que l’infant necessiti una dieta especial, s’haurà de comunicar a primera hora del 
matí a l’educadora o via email. 
Els nens/es intolerants a algun medicament o aliment, cal que duguin una nota del seu 
pediatre especificant els aliments que no pot prendre. 
Els àpats que els nens/es mengin a l’escola han de ser subministrats per la pròpia llar. No 
s’admeten doncs, menjars preparats a casa, a excepció de biberons, cereals i els esmorzars 
en horari d’ampliació matinal. 
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Salut dels vostres fills/es i orientacions sanitàries 
- L’infant no se l’ ha de portar a la llar si està malalt, ja que no es troba bé i no se li pot 

donar la mateixa atenció que a casa.  A més a més evitarem l’exposició al contagi 
amb les persones que comparteixin l’aula. 
En cas que la malaltia es detecti a la llar (febre, vòmits, diarrees...), es trucarà als 
pares o a les persones que indiqueu en casos d’urgència i caldrà venir-lo a recollir al 
més aviat possible. 
En el cas que es presenti la necessitat de portar un infant a l’hospital, la família 
indicarà a quin hospital o clínica prefereix  que es traslladi el seu fill en cas 
d’urgència o de malaltia important, sempre que les circumstàncies de la urgència 
permetin fer una elecció. 

- Pel bé de l’infant demanem que l’endemà de tenir febre es quedi a casa en període 
d’observació i recuperació. 
És important que quan el nen/a no pugui assistir a la llar per malaltia o altres motius, 
ho feu saber a l’escola. 

- Amb la signatura de l’autorització final, les famílies ens manifesteu la vostra 
conformitat perquè puguem administrar algun antitèrmic en el cas que el vostre 
fill/a ho necessiti. Si es dóna el cas, es truca a la família per saber la dosi a 
administrar.  

- Quan s’hagi d’administrar algun medicament a l’escola, serà imprescindible la 
presentació de la corresponent precepte mèdica, original o fotocòpia, indicant la 
dosi, l’horari i durada del tractament. Així mateix el pare, mare o tutor legal haurà 
de portar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre que administri al 
fill/a la medicació prescrita. 

- En el cas que es detecti la presència de polls al cap dels infants caldrà un tractament 
de manera immediata.  

 

Les despeses de l’escola 
Haver matriculat el vostre fill/a a l’Illa dels petits implica que accepteu les despeses que 
s’indiquin en els fulls informatius lliurats en el moment de l’entrevista amb direcció. Això 
vol dir que es faran efectives onze mensualitats de setembre a juliol (encara que algun nen/a 
no assisteixi a l’escola durant un mes seguit, inclòs el mes de juliol). 
El fet de no fer efectiva una mensualitat, s’entén com una baixa  del nen/a de  la llar i la plaça 
queda a disposició del centre. 
Un cop pagada la matrícula dóna drets a la reserva de plaça de tot el curs, sempre i quan es 
paguin les mensualitats. 
La matrícula no serà retornable sota cap concepte. 
Considerem que un infant està matriculat quan: 

- S’ha fet efectiva la matrícula. 
- S’ha presentat tota la documentació al centre. 
- S’ha signat la normativa de la llar. 
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Material gràfic, fotografies i vídeos 
Durant el curs es realitzen treballs de recerca i informació sobre les activitats dels infants a 
la llar que inclouen material propi i multimèdia. A més l’Illa dels petits disposa d’una pàgina 
web, facebook, instagram i twitter on es fa difusió de les activitats escolars, lectives, 
complementàries i extraescolars. 
En aquestes xarxes socials i web s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin 
individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. 
Per tal de complir la legislació vigent (llei orgànica1/1982, 5 de maig) i preservar el dret a 
la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors 
legals de poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i/o filles on aquests o 
aquestes siguin clarament identificables. 
Igualment es demana autorització i consentiment per fotografies, vídeos i/o reportatges en 
algun medi visual que es puguin realitzar a la nostra llar. 
 
Atentament,  
L'Equip Directiu Llar d’infants L’Illa dels petits 


