
 

PUBLICAT EN EL BOPT NÚM. 
 
 
 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL SERVEI DE LLAR D'INFANTS

 
 
Article 1. Informació genèrica. 
 
El servei municipal de LLAR D'INFANTS
CALAFELL; per tant, és l'Ajuntament qui estableix la normativa de
i els horaris de funcionament del centre, en
d'establiment, al reglament 
 
Aquest servei educatiu municipal s'adreça a infants i famílies; per
manera flexible i ofereix una diversitat de
les possibilitats, a les necessitats dels infants i del conjunt de
serveis educatius són, inicialment:
 

- Llar d'Infants 
 

- Espai de Joc Infantil 
 
Les seves modificacions es regulen per l'article 6 del Reglament
 
El servei municipal de LLAR D'INFANTS es regeix per un Proj
importància a la diversitat de necessitats de
donar-hi resposta per mitjà de diferents serveis, tant si estan pensats exclusivament per
infants com per a grups d'infants i 
Educatiu i amb les particularitats del
programin, s'articulin i s'organitzin les activitats de cada curs.
 
Article 2. Alimentació i descans. 
 
El centre Municipal d'Educació
per als infants usuaris de la Llar d'Infants i de l'Espai de Joc Infantil, que ho
servits per una empresa especialitzada i que compti
 
Els menús s'adaptaran a l'edat de les criatures; seran variats, per
descobrint nous gustos i variaran, també,
productes frescos propis del temps. Es prep
necessitin i les famílies que el sol·licitin.
 
L'estona de dinar i de la migdiada, així com les hores d'esmorzar
tranquil·les, en les quals els nens i nenes fan
molt personalitzada amb cada criatura. Per aquesta raó és important la bona entesa entre

 

PUBLICAT EN EL BOPT NÚM. 122, DE 28 DE MAIG DE 2005 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL SERVEI DE LLAR D'INFANTS DEL MUNICIPI DE 
CALAFELL 

Article 1. Informació genèrica.  

El servei municipal de LLAR D'INFANTS depèn de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de
CALAFELL; per tant, és l'Ajuntament qui estableix la normativa de funcionament, el calendari 
i els horaris de funcionament del centre, en base a la memòria justificativa, el projecte 

 regulador del Servei i al Plec de Condicions. 

Aquest servei educatiu municipal s'adreça a infants i famílies; per això, està organitzat de 
manera flexible i ofereix una diversitat de serveis pensats per donar resposta, en la mesura de 

a les necessitats dels infants i del conjunt de famílies de la població
serveis educatius són, inicialment: 

 

Les seves modificacions es regulen per l'article 6 del Reglament Regulador del Servei.

El servei municipal de LLAR D'INFANTS es regeix per un Projecte Educatiu, únic que dóna 
importància a la diversitat de necessitats de les famílies des d'una perspectiva global, i cerca 

per mitjà de diferents serveis, tant si estan pensats exclusivament per
infants com per a grups d'infants i famílies, simultàniament. En coherència amb el projecte 
Educatiu i amb les particularitats del context social i cultural del centre, es preveu que es 

i s'organitzin les activitats de cada curs. 

Article 2. Alimentació i descans.  

ntre Municipal d'Educació Infantil de 0-3 anys no disposarà de cuina pròpia i els dinars 
infants usuaris de la Llar d'Infants i de l'Espai de Joc Infantil, que ho

servits per una empresa especialitzada i que compti amb tots els permisos adients.

Els menús s'adaptaran a l'edat de les criatures; seran variats, per tal que els infants vagin 
descobrint nous gustos i variaran, també, segons l'època de l'any, a fi d'incorporar

del temps. Es prepararà un menú de règim per als infants que el
necessitin i les famílies que el sol·licitin. 

L'estona de dinar i de la migdiada, així com les hores d'esmorzar i de berenar, són estones 
tranquil·les, en les quals els nens i nenes fan molts aprenentatges i l'educadora té una relació 

amb cada criatura. Per aquesta raó és important la bona entesa entre
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famílies i escola a l'hora de respectar els horaris, per tal de poder
educativa als infants. 
 
En relació amb l'article 4-apartat b del Reglament Regulador del
l'entrada dels següents aliments: les
 
En els aniversaris dels infants, les famílies que ho desitgin, poden
altres per celebrar la festa però no es
 
Article 3. Quotes. 
 
Les famílies han de satisfer puntualment la quota que els correspongui
que hagin triat. Es pagaran 11 mensualitats
opcional per a les famílies que sol·licitin el servei o no.
 
La primera mensualitat es pagarà en el període de matriculació.
través d'un banc o caixa, els cinc primers
 
La manca de pagament de dos rebuts consecutiu
obligacions per part dels representants dels
10 del reglament regulador del servei.
 
Article 4. Baixes.  
 
Les baixes es comunicaran 15 dies abans que
vacant. 
 
En cas de baixa no es retorna l'import de la mensualitat.
 
Durant els períodes de baixa justificada, s'abonaran igualment les
d'escolaritat. 
 
El servei de menjador, en cas de dies
del tercer dia, que es bonificaran
 
Article 5. Assistència.  
 
Quan un infant no pot assistir a la llar d'infants
ho ha de notificar perquè els educadors o educadores en coneguin els motius. La falta
d'assistència no justificada durant més de 15 dies naturals provoca la
cobertura immediata de la plaça que ocupava.
 
Aquesta mesura s'aplica com a conseqüènc
d'infants existent a la vila. 
 
Article 6. Recollida dels infants. 
 

 

famílies i escola a l'hora de respectar els horaris, per tal de poder oferir una bona atenció 

apartat b del Reglament Regulador del Servei, només s'exceptarà 
l'entrada dels següents aliments: les papilles i la llet dels nadons. 

En els aniversaris dels infants, les famílies que ho desitgin, poden portar espelmes, globus, o 
esta però no es podran portar caramels o altres llaminadures.

Les famílies han de satisfer puntualment la quota que els correspongui en funció dels serveis 
que hagin triat. Es pagaran 11 mensualitats l'any. La mensualitat del mes d'agost

famílies que sol·licitin el servei o no. 

La primera mensualitat es pagarà en el període de matriculació. Les quotes es pagaran a 
través d'un banc o caixa, els cinc primers dies del mes. 

La manca de pagament de dos rebuts consecutius es considerarà un incompliment de les 
obligacions per part dels representants dels usuaris i li serà d'aplicació l'establert en l'article 

regulador del servei. 

Les baixes es comunicaran 15 dies abans que s'acabi el mes a l'efecte de poder cobrir la 

En cas de baixa no es retorna l'import de la mensualitat. 

Durant els períodes de baixa justificada, s'abonaran igualment les mensualitats per concepte 

El servei de menjador, en cas de dies de baixa justificada, es començarà a descomptar a partir 
del tercer dia, que es bonificaran en el rebut del mes següent. 

Quan un infant no pot assistir a la llar d'infants o al servei educatiu que està inscrit, la família 
perquè els educadors o educadores en coneguin els motius. La falta

d'assistència no justificada durant més de 15 dies naturals provoca la baixa de l'infant i la 
cobertura immediata de la plaça que ocupava.  

Aquesta mesura s'aplica com a conseqüència de la gran necessitat de places públiques de llar 

Article 6. Recollida dels infants.  

oferir una bona atenció 

Servei, només s'exceptarà 

portar espelmes, globus, o 
podran portar caramels o altres llaminadures. 

en funció dels serveis 
l'any. La mensualitat del mes d'agost serà 

Les quotes es pagaran a 

un incompliment de les 
usuaris i li serà d'aplicació l'establert en l'article 

s'acabi el mes a l'efecte de poder cobrir la 

mensualitats per concepte 

començarà a descomptar a partir 

o al servei educatiu que està inscrit, la família 
perquè els educadors o educadores en coneguin els motius. La falta 

baixa de l'infant i la 

de places públiques de llar 



 

Per garantir la seguretat dels
notificar-ho amb antelació, o una autoritza
 
Si la persona que habitualment ha de recollir l'infant no és ni els
aquests l'autoritzin. Els nens i nenes menors
de la llar d'infants.  
 
En el cas que un infant no sigui recollit passarà a custodia de l'autoritat
 
Article 7. Sortides i excursions. 
 
S'ha previst que el centre, dins de
excursions pels voltants del poble. Les famíli
s'han de fer càrrec de les despeses que ocasionin.
 
Article 8. Renovació de matrícula. 
 
S'ha de fer cada curs escolar
renovació que facilitarà la llar i presentar la documentació necessària per
tràmit. 
 
Les mensualitats o quotes, les fixarà anualment el Ple de
el curs escolar corresponent.
 
Article 9. Orientacions sanitàries
 
a) Informació a les famílies: La Llar d'Infants vetlla per la salut dels
de qualitat, estimulador i segur que
capacitat d'acció i de descoberta de l'entorn.
 
Per aquesta raó, les estones dedicades a l'alimentació, el
desvestir-se, jugar… tenen molta importància pels infants, perquè són moments en els quals 
es satisfan necessitats vitals dels nens i nenes, en les quals han de poder
forma activa. Es convenient plantejar
i infant, perquè permeten fer aprenentatges útils per a la seva autonomia i la convivència. 
Són a la base de la salut física, mental i emocional de l'inf
 
b) Informació que es demana a la família: Per conèixer millor
d'informació rellevant sobre el nen o la
família. En aquesta informació, a més de les característiques per
preferències i costums, també hi ha components d'importància
 

- Antecedents personals de salut
 

- Malalties sofertes, accidents, intoxicacions, malalties
 

- La cartilla de vacunacions actualitzada.

 

Per garantir la seguretat dels infants, si no és el familiar habitual qui l'ha de recollir; cal 
amb antelació, o una autorització firmada pels pares o tutors.

Si la persona que habitualment ha de recollir l'infant no és ni els pares ni els tutors, cal que 
aquests l'autoritzin. Els nens i nenes menors d'edat no estan autoritzats a endur

as que un infant no sigui recollit passarà a custodia de l'autoritat judicial.

Article 7. Sortides i excursions.  

S'ha previst que el centre, dins de la seva organització pedagògica, faci sortides per la vila i 
pels voltants del poble. Les famílies han d'autoritzar per escrit aquestes

s'han de fer càrrec de les despeses que ocasionin.  

Article 8. Renovació de matrícula.  

S'ha de fer cada curs escolar i requereix estar al corrent de pagament, omplir un imprès de 
que facilitarà la llar i presentar la documentació necessària per

Les mensualitats o quotes, les fixarà anualment el Ple de l'Ajuntament i s'aplicaran durant tot 
el curs escolar corresponent. 

Article 9. Orientacions sanitàries 

Informació a les famílies: La Llar d'Infants vetlla per la salut dels infants i ofereix un entorn 
de qualitat, estimulador i segur que afavoreix les seves capacitats per a l'autonomia, la 

i de descoberta de l'entorn. 

estones dedicades a l'alimentació, el descans, la higiene del cos, el vestir i 
molta importància pels infants, perquè són moments en els quals 

satisfan necessitats vitals dels nens i nenes, en les quals han de poder
forma activa. Es convenient plantejar-les com una ocasió de relació personalitzada entre adult 

fer aprenentatges útils per a la seva autonomia i la convivència. 
a la base de la salut física, mental i emocional de l'infant. 

b) Informació que es demana a la família: Per conèixer millor l'infant, és important disposar 
d'informació rellevant sobre el nen o la nena, que arriba a l'escola bressol a través de la 

informació, a més de les característiques personals de l'infant, les
preferències i costums, també hi ha components d'importància sanitària: 

Antecedents personals de salut 

Malalties sofertes, accidents, intoxicacions, malalties cròniques i mediacions.

La cartilla de vacunacions actualitzada. 

infants, si no és el familiar habitual qui l'ha de recollir; cal 
ció firmada pels pares o tutors. 

pares ni els tutors, cal que 
d'edat no estan autoritzats a endur-se els infants 

judicial. 

la seva organització pedagògica, faci sortides per la vila i 
es han d'autoritzar per escrit aquestes activitats i 

i requereix estar al corrent de pagament, omplir un imprès de 
que facilitarà la llar i presentar la documentació necessària per formalitzar aquest 

l'Ajuntament i s'aplicaran durant tot 

infants i ofereix un entorn 
afavoreix les seves capacitats per a l'autonomia, la 

descans, la higiene del cos, el vestir i 
molta importància pels infants, perquè són moments en els quals 

satisfan necessitats vitals dels nens i nenes, en les quals han de poder participar-hi de 
ocasió de relació personalitzada entre adult 

fer aprenentatges útils per a la seva autonomia i la convivència. 

l'infant, és important disposar 
nena, que arriba a l'escola bressol a través de la 

sonals de l'infant, les seves 
 

cròniques i mediacions. 



 

 
Tota la informació recollida sobre l'infant, consta en un document
 
En cas de malaltia, i per tal de garantir el benestar col·lectiu, cal
s'explicita a continuació, que ha estat
 
c) Aspectes de malaltia i medicació: Atès que el sistema immunitari
vida no està plenament desenvolupat,
emmalenteixen més sovint que quan són grans.
 
Quan a la llar hi arriba un infant amb una malaltia transmissible,
contagi. Per tant convé que no assisteixi
 
1. Per reduir al màxim el risc de 
normativa sanitària, per tal de
 
Per tant, no s'accepta l'entrada de cap infant que presenti:
 

- Febre: temperatura rectal superior a 37,5 º c
 

- Diarrea líquida o amb sang.
 

- Estomatitis (infeccions i llagues a la boca)
 

- Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si duen
diagnòstic que indiqui que

 
- Conjuntivitis sense tractament (acreditar quan no sigui

 
- Vòmits 

 
- Dolor intens en alguna part del cos.

 
Els infants que pateixin malalties infeccioses agudes no podran
fins que el/la pediatra certifiqui que no
 
2. Els infants que puguin presentar una infecció crònica si
l'administració de tractament a la llar
hepatitis B, virus de la immunodeficiència humana, tuberculosi no
tractament…) podran assistir a l'escola en
 
3. A la llar d'infants es prenen precaucions de tipus general
saludable i mantenir la higiene
per això és important el compliment de la
es resoldran per consens entre la direcció del centre i responsables
Municipal.  
 

 

Tota la informació recollida sobre l'infant, consta en un document personal i confidencial.

En cas de malaltia, i per tal de garantir el benestar col·lectiu, cal atendre's a la normativa que 
ció, que ha estat supervisada pels Serveis Sanitaris Municipals.

c) Aspectes de malaltia i medicació: Atès que el sistema immunitari durant els primers anys de 
vida no està plenament desenvolupat, els infants són susceptibles a les infeccions i per tant 

més sovint que quan són grans. 

Quan a la llar hi arriba un infant amb una malaltia transmissible, exposa als altres al perill de 
contagi. Per tant convé que no assisteixi a la llar d'infants cap infant malalt.

1. Per reduir al màxim el risc de contagi: la llar d'infants es regeix estrictament per una 
normativa sanitària, per tal de reduir al màxim el risc de contagi. 

Per tant, no s'accepta l'entrada de cap infant que presenti: 

Febre: temperatura rectal superior a 37,5 º c 

mb sang. 

Estomatitis (infeccions i llagues a la boca) 

Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si duen informe de pediatria amb el 
diagnòstic que indiqui que no són contagioses) 

Conjuntivitis sense tractament (acreditar quan no sigui contagiosa)

Dolor intens en alguna part del cos. 

Els infants que pateixin malalties infeccioses agudes no podran ser admesos a la llar d'infants 
fins que el/la pediatra certifiqui que no existeix perill de contagi. 

2. Els infants que puguin presentar una infecció crònica si aquesta no requereix 
l'administració de tractament a la llar d'infants i atencions especials (citomegalovirus, virus 

B, virus de la immunodeficiència humana, tuberculosi no
) podran assistir a l'escola en funció de la seva situació concreta.

3. A la llar d'infants es prenen precaucions de tipus general per aconseguir un ambient 
saludable i mantenir la higiene del centre, com una garantia sanitària d'higiene pels
per això és important el compliment de la Normativa Sanitària del centre. Si sorgissin dubtes, 

resoldran per consens entre la direcció del centre i responsables de l'Àrea de Sanitat 

personal i confidencial. 

atendre's a la normativa que 
supervisada pels Serveis Sanitaris Municipals. 

durant els primers anys de 
els infants són susceptibles a les infeccions i per tant 

exposa als altres al perill de 
a la llar d'infants cap infant malalt. 

regeix estrictament per una 

informe de pediatria amb el 

iosa) 

ser admesos a la llar d'infants 

aquesta no requereix 
d'infants i atencions especials (citomegalovirus, virus 

B, virus de la immunodeficiència humana, tuberculosi no bacil·lifera en 
funció de la seva situació concreta. 

per aconseguir un ambient 
del centre, com una garantia sanitària d'higiene pels infants: 

Normativa Sanitària del centre. Si sorgissin dubtes, 
de l'Àrea de Sanitat 



 

4. Si algun infant requereix medicació, mentre est
l'educador/a la recepta en què
excepcionals no es pot lliurar la recepta del metge, s'haurà
indicant amb detall el diagnòs
 
5. Si un infant es posés malalt a la llar d'infants s'avisarà a la
poder establir una ràpida comunicació
llar ha de tenir un telèfon de la família (de ca
centre sanitari públic més proper.
 
Article 10. Sistema de comunicació amb les famílies. 
 
El centre ha de garantir un sistema de comunicació diària amb les famílies per
qualsevol fet remarcable o incidència i rebre comentaris
mares.  
 
A final de curs es donarà un informe per a cada infant, a fi que,
puguin lliurar al mestre de P3 de l'Escola
terminals que ha aconseguit
 
Article 11. Matrícula dels serveis educatius complementaris: 
 
El procés de matriculació dels serveis educatius complementaris s'efectu
5 dies hàbils del mes de setembre (de dilluns
 
Article 12. Substitucions:  
 
Quan una educadora no pot assistir a
amb la mateixa titulació i es procurarà que sigui s
infants.  
 
Article 13. Repartiment de les classes: 
 
Sempre que sigui possible, s'agruparan els infants en les següents classes:
 
- Grup de lactants (de 4 a 12 mesos)
 
- Grup de caminants (de 12 a 18 mesos)
 
- Grup de 18 a 24 mesos 
 
- Grup de 24 a 30 mesos, i 
 
- Grups de 30 a 36 mesos 
 
S'agruparan seguint aquest repartiment perquè són grups en
i que cal tenir present les diferències

 

4. Si algun infant requereix medicació, mentre està a la llar d'infants s'haurà de lliurar a 
l'educador/a la recepta en què el/la pediatra indica la dosi i l'hora. Si en circumstàncies
excepcionals no es pot lliurar la recepta del metge, s'haurà d'omplir un imprès de la llar 

diagnòstic i la medicació. 

5. Si un infant es posés malalt a la llar d'infants s'avisarà a la família immediatament. Per 
poder establir una ràpida comunicació en el cas de representar-se una situació d'urgència,
llar ha de tenir un telèfon de la família (de casa, del treball). En cas d'urgència s'acudirà al 

més proper. 

Article 10. Sistema de comunicació amb les famílies.  

de garantir un sistema de comunicació diària amb les famílies per
qualsevol fet remarcable o incidència i rebre comentaris o indicacions per part dels pares i 

A final de curs es donarà un informe per a cada infant, a fi que, si ho desitgen els pares, el 
puguin lliurar al mestre de P3 de l'Escola de Primària. En ell hi figuraran tots els objectius 
terminals que ha aconseguit l'infant en la seva etapa de llar d'infants. 

Article 11. Matrícula dels serveis educatius complementaris:  

procés de matriculació dels serveis educatius complementaris s'efectuarà
5 dies hàbils del mes de setembre (de dilluns a divendres). 

 

Quan una educadora no pot assistir a la llar serà substituïda per la directora o per una altra 
titulació i es procurarà que sigui sempre la mateixa, i per tant,

Article 13. Repartiment de les classes:  

s'agruparan els infants en les següents classes: 

Grup de lactants (de 4 a 12 mesos) 

Grup de caminants (de 12 a 18 mesos) 

 

S'agruparan seguint aquest repartiment perquè són grups en processos evolutius similars, tot 
i que cal tenir present les diferències individuals. 

d'infants s'haurà de lliurar a 
el/la pediatra indica la dosi i l'hora. Si en circumstàncies 

d'omplir un imprès de la llar 

família immediatament. Per 
se una situació d'urgència, la 

treball). En cas d'urgència s'acudirà al 

de garantir un sistema de comunicació diària amb les famílies per informar-los de 
o indicacions per part dels pares i 

si ho desitgen els pares, el 
Primària. En ell hi figuraran tots els objectius 

arà durant els primers 

la llar serà substituïda per la directora o per una altra 
empre la mateixa, i per tant, coneguda pels 

 

processos evolutius similars, tot 



 

 
Article 14. Objectes que es portin a la llar:
 
Els infants podran portar joguines de casa a la llar, ja que per alguns és un bon
comunicació amb els altres, també quan l'educadora les
important i content, i ajuda a
aquestes etapes. 
 
Les educadores no seran responsables dels desperfectes que
contes. 
 
Les educadores no seran responsables de la pèrdua de cap
arracades, braçalets, etc.  
 
Article 15. Prohibicions:  
 
Està totalment prohibit, per motius de
petites de qualsevol índole que els infants es puguin posar a la boca, al nas o a les
amb el conseqüent perill, per exemple: bales de vidre o
cosetes enganxades, joguines
rodes, monedes, etc). 
 
Article 16. Coses que han de portar de casa: 
 
Obligatòriament tots els infants hauran de portar aquell material que la Comissió
Coordinadora consensuï o al seu defecte aprovi la Junta de Govern
 
Article 17. Ús de la llengua.
 
Amb els infants: la llengua general de parla a classe serà el
d'adaptació l'infant presenta
coneix, afavorint que vagi entenent de mica en mica el català. S'ha
forma d'ajudar a l'infant a trobar un punt de
sent acaronat i comprès quan es dirigeixen a ell/ella en el seu idioma, especialment
primers dies. En el grup classe, si es tenen infants de
que aquell infant ve d'un país
l'idioma que correspongui. Si sorgeix una altra paraula que es coneix
s'escau. És una manera d'afavorir l'intercanvi
 
Per comunicar-se amb els infants en general, es faran servir
amb el llenguatge del cos, els gestos,
imatges, les cançons. Aquests recursos fan que els infants comprenguin
idioma matern. I amb els infants amb dificultats psíquiques
un programa conjunt de metodologia
 

 

Article 14. Objectes que es portin a la llar:  

portar joguines de casa a la llar, ja que per alguns és un bon
comunicació amb els altres, també quan l'educadora les mostra als companys l'infant se sent 
important i content, i ajuda a alguns a aprendre a compartir, cosa molt important en 

Les educadores no seran responsables dels desperfectes que puguin patir les joguines o 

Les educadores no seran responsables de la pèrdua de cap objecte de valor que porti l'infan

Està totalment prohibit, per motius de seguretat dels infants, que es portin a la llar peces 
índole que els infants es puguin posar a la boca, al nas o a les

qüent perill, per exemple: bales de vidre o plàstic, gomes o clips de cabell amb 
cosetes enganxades, joguines amb peces diminutes, cotxes en els quals es treu la goma de les

Article 16. Coses que han de portar de casa:  

tots els infants hauran de portar aquell material que la Comissió
Coordinadora consensuï o al seu defecte aprovi la Junta de Govern  Local de l'Ajuntament.

Article 17. Ús de la llengua. 

Amb els infants: la llengua general de parla a classe serà el català, tot i que, si en el període 
d'adaptació l'infant presenta problemes de comprensió, es farà amb el seu idioma, si es 

afavorint que vagi entenent de mica en mica el català. S'ha observat que és una 
forma d'ajudar a l'infant a trobar un punt de referència davant de tantes novetats. L'infant se 

comprès quan es dirigeixen a ell/ella en el seu idioma, especialment
primers dies. En el grup classe, si es tenen infants de diferents nacionalitats, se'ls explicarà 

país molt lluny i que allà per exemple "hola" es diu "hello" o en 
que correspongui. Si sorgeix una altra paraula que es coneix també es comunicarà, si 

s'escau. És una manera d'afavorir l'intercanvi de cultures. 

se amb els infants en general, es faran servir paraules en català reforçades 
amb el llenguatge del cos, els gestos, les expressions de la cara, del cos, del to de veu, les 

cançons. Aquests recursos fan que els infants comprenguin sigui quin
idioma matern. I amb els infants amb dificultats psíquiques o físiques, a més a més, es farà 
un programa conjunt de metodologia amb els professionals especialistes que els atenguin.

portar joguines de casa a la llar, ja que per alguns és un bon medi de 
mostra als companys l'infant se sent 

alguns a aprendre a compartir, cosa molt important en 

puguin patir les joguines o 

objecte de valor que porti l'infant: 

seguretat dels infants, que es portin a la llar peces 
índole que els infants es puguin posar a la boca, al nas o a les orelles, 

plàstic, gomes o clips de cabell amb 
amb peces diminutes, cotxes en els quals es treu la goma de les 

tots els infants hauran de portar aquell material que la Comissió 
Local de l'Ajuntament. 

tot i que, si en el període 
problemes de comprensió, es farà amb el seu idioma, si es 

observat que és una 
ncia davant de tantes novetats. L'infant se 

comprès quan es dirigeixen a ell/ella en el seu idioma, especialment els 
diferents nacionalitats, se'ls explicarà 

molt lluny i que allà per exemple "hola" es diu "hello" o en 
també es comunicarà, si 

paraules en català reforçades 
les expressions de la cara, del cos, del to de veu, les 

sigui quin sigui el seu 
o físiques, a més a més, es farà 

amb els professionals especialistes que els atenguin. 



 

Amb les famílies: la comunicació serà en català, 
dificultats de comprensió, es procurarà fer
trobar un intèrpret que faciliti la comunicació.
 
Les reunions es faran en català. Si algú no ho comprèn se li anirà
 
Amb les institucions: Les comunicacions sempre seran en català.
 
Article 18. Manipulació d'animals per part dels infants en la llar
 
En el cas que a la Llar d'Infants es tingui un animal de
recomanacions que marca la Direcció
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya i les disposicions sanitàries
en cada moment, per evitar la transmissió de
 
Aquest Reglament podrà ser modificat pel Ple de l'Ajuntament,

 

Amb les famílies: la comunicació serà en català, tant oralment com per escrit. Si es tenen 
dificultats de comprensió, es procurarà fer en el seu idioma, si es coneix, i si no s'intentarà 

que faciliti la comunicació. 

Les reunions es faran en català. Si algú no ho comprèn se li anirà aclarint. 

Amb les institucions: Les comunicacions sempre seran en català.  

Article 18. Manipulació d'animals per part dels infants en la llar d'infants. 

En el cas que a la Llar d'Infants es tingui un animal de companyia cal complir les 
la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i 

Social de la Generalitat de Catalunya i les disposicions sanitàries
en cada moment, per evitar la transmissió de malalties i minimitzar el risc. 

nt podrà ser modificat pel Ple de l'Ajuntament, sense cap més tramitació.

com per escrit. Si es tenen 
en el seu idioma, si es coneix, i si no s'intentarà 

 

d'infants.  

companyia cal complir les 
General de Salut Pública del Departament de Sanitat i 

Social de la Generalitat de Catalunya i les disposicions sanitàries d'aplicació vigents 
 

sense cap més tramitació. 


