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Co!ofell, 1 3  de moíg de 2005. - La secretório-occlol. ,Mónica 
Bemol de Barbara. 

REGIAMENT REGUIADOR DEL SERVE! DE llAR D'INFANTS 
Al MUNICIPI DE CAIAFEll 

Artide 1 .  Objecte del Reg!oment. l:s l 'ob¡ecie d'aquest regfomenl 
lo reguloció de lo presfació del servei públic de llar d'infonls del 
municipi de CAlAFEU. 

Arlide 2 .  CompelBncio per o f'exercici de l'oclivitot. L'aclivito! de 
llar d'infanls és assumido per l'Ajuntomenl de CAlAfELL en virfut de !es 
compeléncies que lí olribueix !o Uei 7 / 1 985, d'obril, reguladora de 
les OOses de régim local i !o Liei 8/ 1 987, de 1 5  d'abril, municipal i 
de régim local de Coto!unya. 1 per lo normollvo oulonómica i esfo!ol 

Artide 3. Regim de prestoció del 5ervei. El servei municipal de llar 
d'infants es pres!oró per l'Ajunfomenl de CAlAFElL en régim de l l iure 
concurrencia i sota lo formo de geslió indireclo per concessió, 
mii¡orn;:ont concurs púb!ic. 

Arlide 4. Presfacions del servei. les presfacions que es donaron 
per mitjó del servei són les següents: 

o) Esco!o bresso!. Conslsfelx en !'estado al centre, d'infonls de O 
o 3 onys, duran! l'horori esrob!erf, oixí com l'olenció educativo apro
piado ols nens i nenes d'aqueslo edot, de conformilol omb lo 
normativo op!ícob!e i omb les defermlnocions que en codo cos s'es
pecifiquin.

b) Espoi de Menjodor. lndou el dinar en servei de cólering pels
infonfs usuorís de! servei d 'esco!es bressol que ho so!.licitin. 

e) Espai Familiar. Que esló odreyol o l'ofenció o lo primero
infóncio, conjunlornenl ornb les seves fornílies. 

d} Espois comp!emen!aris. On s'indouen l'espoi d'acollido, lo
formoció de pares i mores i aque!ls que en un fulur es puguin crear. 

No seró permesa l'enfrado de cap olimenl, a excepció deis 
infonts lactanls. 

Artide 5. Accé5 al 5ervei municipal. Per tal d'occedir o les pres· 
locions indicodes a l'arlide onreríor, coldró cornplir els requisils 
següenls: 

o) Tenir resldéncia al municipi de CAlAFElL Excepcionalmenl, es
podron adrnefre infonls d'olrres municipis, sernpre i quon quedin 
places voconls després d'haver inserí! els neos i nenes de CAlAFELL 
que hogin formulo! la seva sol·licifud. 

Per enlendre que !'infonl té residencio o CAlAFELL col que estigui 
empodronol ornb un mínim d'un mes d'anfe!oció o lo dolo en que es 
presentí lo sol ·licitud, ¡unlamenl omb la persono que lingui lo guarda 
legal . 

b) Lo preinscripció deis nens i nenes es reolítzo ró duran! les dales 
que anuo!menl es fixin i en el !loe que es derermini a l'efecfe. 

e) Els documents que ca!dró aporlor per fer lo preinscripció es
determinaron onuo!menl per port de l'Ajunlomenl de CALAFElL 

d) Comp!ir e!s borems esiob!erls per l'A¡unlomenl de CAlAfEll i
ser odmes en opl icació d'oques!s borems per lo Comissió de 
Coordínoció que o tal efecle es constifueixi. 

La composició d'oquesto comissió ser6 acordado per lo Junio de 
Govern local de l'Ajuntoment de CAlAFEll. La sevo fundó seró de 
seguimenl i confrol de! funcionornent del servei. L'esmentada cornissió 
esfaró integrado corn a mínim per: 

El regidor/o d'Ensenyamenl de l'Ajunfomenl de CAlAFELl . 
Un represenfanl del concessionori. 
El director/a de lo llar d'infonls. 
Un represenfanl deb pares/mores de lo l!ar d ' infonls. 

e} Efectuar la malricu!ació en !a formo i en el terrnini que
anua!menl s'eslob!eixL Finalilzal el termini, s i  alguno de les persones 
odmeses no ha formo!i lzol lo mo!rículo, !o sevo p!a�o s'oferiró a la 
següent persono de la !l isio d 'espera es!ob!erlo. 

lo formolilzoció de la molrícula comporloró lo decloració de 
coneixernenf i oco!ornenl de! presenl Reglamenl i del Reg!oment de 
Régim lnlern. A oquesls efec!es el concessionori en!regaró en el 
moment de la preinscripció els dos reglamen!s esmenlols i en el cos 
de produir·se modificació en olgun d'ells coldró informar a fol 
l'a!umnol de les modificocions pertinenls. 

f) Efecluor el pogomenf de les lorifes estob!erles per a lo u!ilització
del servei. 

Arlide 6. Ambit físic de presfoció del servei i rE!gim liorori. El 
servei de llar d'infonls municipal i o!enció o lo pelito infóncio i lo 
fomí!io es prestoró en els següenls edificis: 
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l. l'fscolo Bres.sot de Coiofel~Pob!e e;i!O obicodo ols fertenys 
munk:ifXJls siluo!s al Correr A!fons /WJñé 

2. l'Es<:olo Bressol de Segur de Colofe:I eslo ubicado ols lerrenys 
munldr:x:ils si!uol5 o! C/ Terrol de Oo!i de lo Urbonilzoci6 f.ks f.Ael 

L'orgonitzodó de les oules es forO segons el Reiol Decrel 
1004/1991 de 14 de ¡unyi els que perlo normollva e!s subó.lilueíxin 
o síguín d'op!lcodó suhs:díório. 

les Licrs d'lnfonfs reslaran oberJes, en horori bJse, de dil!uns o 
divendtes, de 9 o 13 ho1es i de 15 o 17 hores els 12 me$0S de 
l'ony. 

Tonmoleix, s'oferfron com o servels comp:emettlarís. omb eh 
següenls horo1is: 

Hora d'ocollido romp!emenJClrio: de 7'30 h o 9 h í de 17 
h o 18 h 
Horoíl de men¡odor: de l 3 o 15 hores. 

Aques!S horoíis podron ser modificols pe1 lo Junio de Go\'Gín 
loco! de i'A¡unlornenl de CAtAfEll, en funci6 de lo memoria 
edurolivo oprovodo on1Jolmenl ¡ de disposldons normotives, 

Aixi mofeíx pe-ron ser modífkols eh esmentof:, serveis com l!urs 
hororís per acord de la Junio de Govern loco! de l'Ajun!oment de 
CAlAfflL M.ocíificoció que houró de ::.er molivada. 

Artide 7, Régim esta:vra;i deis usuaris 
l'A¡unlomenl vell!orO pe! respecte deis drels deis usuaris reco-

neguls ¡ fes i!els l, especiolmenl, pe!s segUents: 
· Uibertol d'ingrés fa,!ide 5 de! present re9!omenl) 
· Orels deis u:.uoris {01/idtt 9 de! presenl reg!omenl) 
· Deurés deis usoorls (orl:de 8 del present reglomenl) 
- M.econismes d'informodó ¡ porl'.dpoci6: l'A¡unloment de 

CAlAFEll infcrmoró d'oquesl servei municipal o !ors els u.suorls 
polendo!s del moloix. 
Baixes, suspensló l cessamenl del servei (ortide 10 dei presenl 
reg!omenl) 

· Finoffl;(lmenl del servei lest0dl económk:I, 
Ore! o lo inlimila!, ¡ o lo d!vu!godó de les dodes pmoono-ls que 
obiin ols seus expedlenls o hisforio!s, 

· Dret o no se1 discriminals en el !rocrcmenl por rcó de noixen\'.a, 
ro,;:-0, sexe, (eligió, oplni6 o quolsevol ol!ro condic!6 o 
du::omsrOndo persono! o social. 

Arllde 8. Obilgacions deis responsables deis U5Uoris. Seron ob!i· 
gacions dels responsables deis usuoris, enlenenl com o tols, els 
mo¡ors d'edo! que temen soto to sevo polesiot o tule!o els ínfonfs: 

o} Res¡:>eC!or les OOfmes que s'estob!elxin en codo un deis serveis 
educotius esmentals, en especia! les que mo<ca oques! reglomen! 
regulador del servef i el reglomenl de regim intern. 

b) Respecto, les indk.odons re&;des del persoooi odscrit a lo Hor, 
en espacio! en relodó omb el seu Íundoooment 1 al comportomenl 
vers !a tesla deis usuoris i els ptoíessiono!s que olenen el servel, tenlnl 
en comple que per lo prOplo ncluro!eso del servei, els. usooris finols 
són els in!orils menors d'edat. 

e~ Compllr !es obhgadons eslobferfes en lo sevo condidó 
d'usuoris. 

di Abonor les fotifes e5lob!ertes pero codoscun dels serveis. 
e} Tenir curo de !es instoPodons l el mole1iol ¡::edogógic del 

cenlre. 
f} M,cmlenlr, en lo! momenl, lo hig:ene odequodo deis seus 

respcclius nens ¡ nenes. 
g) No porlar el nen/o ó l'escolo bressol en cos que poteixi 

mo!olties contogios.e::.. 

Arlide 9. OreJs do i'uswri i de{s seus tesponsoblcs_ S6n drels de 
l'usuori i deis seus re5ponsobles: 

o! RBbre ccrre<:tomenl i conlinuodomenf el se,veí. 
b! Comptor amb unes ins1al.todons se9u1es i hig!éniques. 
cj Complar omb l'olendó de professionols preporah per preslor 

e! serveí. 
d) Tenlr !o informadó ne<:essório sob:e qüesti6 de fofa indo!e que 

afectin ol fundonoment del servei. 

Arl1de l O. lncómpfimcnl de les obli,gocíons per porl deis repre
.senton!s deis v.sooris. fn cos que el represenfont d'on usuori incom
p!eixi rei!erodoment tes seves ob!igodons, l'Ajun!oment de CA!AfEU, 
previ informe de to d!reccló del ceriire ¡ oudiBncio de !'interessal, 
JXXiró úuloritzar lo suspensió del dret d'én!roda a la Ho1 d'infonls l/o 
lo resto de se1vcls comp!emenforis per un perkx:!e mOxim de 2 mesos. 

En cos de novo teiferodó de;s (ncomphmenls després de la 
suspensió tnmenloda, l'usuort podrO ser exdós del gciudlmen! del 
setvei de formo definitivo per decisl6 de la Ju.nlo de Govern loco! de 
l'Ajunlomenf de CAtAfEtl, prévío trúmitodó del (orresponenl expe, 
dient scmcionodor i omb l'infórme preví de lo direcóó del centre. 

Artide 1 l . Personoí i ór9ons. Pel o,ue fo o! petsonol deb ~EHvels 
houran de complir eb requisils de fü1laci6 qoe s'estobleixin en el Reol 
Dooel 1004/1991. de 14 de ¡uny iBOE 26 ¡uny 19911, o en el 
seu cos. lo previsto en to normotivo vigenl en codo cos. 

o} les llors d'lnfon!s Munidpols houron de dis¡:x:.sar d'un Pro¡ecle 
Educo!io de Cen!fe (PECf que es fonornenli eft uno visíó g!obol, plvro
lisfo i ifttogrodoro, j qtJe porleixi de l'e-ntorn social i cullo;ol en el quo! 
s'ho d'ubicor. Seró rododol pe! cooces.siono1L ti f'EC houró d'ín· 
doure el projec!s lingüistic del cenlre i houró d'éspec¡ficor e!s seu:. 
p!ontejamenls ol rec-011eixement de! co!olO com o llenguo próplo de 
Coto!unyo. 

Anuolmenl, loJuA!o de Govern loco\ de l'A¡unlament de CAtAFEU 
oprovoró !a proposto de revisi6 del PEC p!e:'.en!oclo per !o Comissió 
de Coordinodó, si s'escou. 

b} l'equip docenl, ho d'espe<::ifíoor el seu p!oflle¡amenl respecte 
ol iroctomenl del seo olvmnot i lombé ho d'indkor, omb !o rnóxima 
concreció, el model d'otendó deis alumnos omb necessitals educo
tives espe<:lols. 

e) l'equip docent hourO d'e!oboror un Projecie Curricular de 
Cenlre lx,sol en les orien!oclon;, vigenls pe: o l'etop:i d'educodó 
infonlil primer cide i el5 o!!res clocumenls enumerors en l'ortide 8 del 
Decrel 198/1996, de 12 de juny IDOGC 2218, 14.ó.96! 

d) Lo dirocció del centre houíO de presentar, omb corócfer previ 
o l'inicl do! curs esco!oi un Reg!omenl de Reglm fntern que hourO de 
p<eveu1e l'orgonitzcdó deí personal i lo scva disltlbució horódo, 
!eninf en comp!e !o pos.&lbi!ilol d'eslob!ir jornodes loboro!s p:Jrtides. 
Coda curs s'odoploró l'orgooitzoció horórlo del persono! d'ocord 
omb les necessitals del servei. 

e) S'eslablirCl uno regu!adó per o !'otenc!ó de pares i lutois que 
haurO de sor presenlodo per lo Comíssíó de coo:dinodó, 

la dírecc!6 del cenlre gorontiró un sisle:rto de comunioodó d!ari 
omb les fomllíes per mitjO: de lo llibieto de segu!ment o fdl diarí, per 
informor·los de qualsevol Íel remofoob!e o incidéncio, i lambé per 
tebre comen!arls o lndicodons per por! dc!s p.Jres i mores. 

Í) Es consliluír6 uno Comissló de Coordínocíó que ocf¡¡orO en 
funcions equlvo!enls o les del Consell Esco!or de Centre 

g¡ Es cr€DfÓ vno Junta de Pares que ocluoró en fundons equivo· 
lenls o les de les AMPAs. deis CE!Ps. i IES. 

h) Es garanliró lo pre5eocio de representots d'oquosl cen!1e en el 
Consell Esoo!or Munldp:11. 

iJ El diroclo1/o del cenlre es reun\ró un cop al mes coma rnín!m 
amb el regidor/a d'ensenyomenl o personal en qui delegu1 per iol de 
fer"íle el seguímcnt. 

Artide 12. Usos exlerns de les ínsta!./aclons. l'A¡unlament podró 
o!ililzof, foro de l'horo1i educo!iu, les insfol,/oclons obit:.>ele del present 
Roglomenf per o la realilzc:ció de les cclivilols que estími perlínenls. 

Arlide 13. Obfi9acions del conces.sionori. 
o} El concess!onorl infoimaró a rAíunlament sobre !a preslocl6 del 

serve/. A !ol objec!e alendrO salisfoc!01iomenl les demandes d'infor· 
modó que aquel! I¡ forrnu!i, i haoró de presenku oroolmenl, en els 
!erminis que s'estob!eixen, lo següenl documenlodó: 

1. Abans dél 15 de febrer, ¡ refcñt ol curs segUen!: 
1.1. Prqx,slo de progromodó general. 
1.2. P<ópos!es d'octooc!ons de monteniment i conservoció. 
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1.3. Propos!a de pre$Suposl per o l'ony següenl ¡u.$lifk:ant 
cor'lceptes de despeso i ingrés. El pressuposl del servei de 
menjodor i deis o!Jres serYols complementoris ho de ser 
dlferendol i ho de fustificor lombé desposo i ingrés, 
indoenthf el personal de suport. 

1.4. Proposto de qooles pet o l'ony segOent 
'l, Abcns d'ocobar ei primer lrímes!re de cedo ony; 
2.). Comple d'exp!olodó definilio oprovot per l'Orgon 

compelent de l'empresa i presen!ol en efs reglslres que 
correspoogu!n. En el comptc d'exp!o!acíó s'hauron de 
d¡ferendor les porlides del seivei d'es.oo!o,ítol, del servei 
de menjodor ¡ de lo res!o de serveis comp!emen!orls. 

2.2. &km<; de sih.udó de l'ony ver'(u! 
2.3. Informe de fes desviadons pttxlü·10es respecte del pres, 

suposl opiovct 
3, Un cop ocobot el procés de motrkuk:ci6 
3. 1. Re!ocló d'olumnes molricu!o!s 
4_ Aba ns del 15 do selembre 
4. LM.emOrlo de geslió i odívllofs reolítzodes duront e! co1s 

onlerior 
5, Abans de! dio 10 de codo mes 
5. l. Copio del ju$hfícont de colitzodó o fo Seguretal Soctol de 

fol el personot que presti els seus serveis o lo l!or d'iníanls. 
b) Es!oblir un Plo de fo1modó peí al personal que trebol!i o lo l!or 

d'ínfonls i ols ohres serveis comp!emenlo!is. 
e) Complif els reg!omenls, ordeoonces i demés normotlvas i ordres 

de l'A¡un!oment en qoont o lo segureJot i higiene en e!s edificis d'ull· 
lllzoció púb!ico i en quolsevol rr.o!Srto que els sigui d'op!icodó, 
segons els models de qoolitol estobrerls. 

d} Aporfor fo! el peisono! necessori per o lo reolitzoció de \'ob
ie<:fé del p<esent conlrocte, d'ocord omb les condídons re<:ollides en 
el p!ec de condidons del concurs i cornplinl omb el Reio! Decret 
1004/1991 de 14 de ftmy i eh que perla normo!ivo e!s svbsli· 
lueixin. El personal oporlol depen<lró de l'odjvdlcolori o tots. e!s. 
efoctes, sense que er.lre oqvel! i l'Ajunloment exís!eix! cap vinde 
!uncionofiol nl !oboroL Aquesl personal freb:.ilklró o les ordres de l'od· 
lvdico!ori i segons k1 se,."O normotrvú, eí quol vellloró pel solísfoctorl 
compliment de les condidons de ki preskl:d6 de serveis I del <égfm 
loboroi oplicab1e. l'A¡untomenl p<Xlró fer lo supe1vis16 del persono! 
que consrdrui convenieni. 

e} Uiuror mensuo!ment o l'Ajunfomenl de CAlAfEll el llibtttre9lslfe 
de reclomocloos l denúndes que obligol6riomen! hourCI de ienif o on 
es registfo;an fole.s les presentodes, 

Í} En Jol cos seron d'opl1cocló toles. fes condldons l tequísils es!o
blerts ol Plec de condldons, o fo mem01io Justificol¡vo, o! proíecte 
cl'esloblimenl, al presenl reglomenl i o! reg!amenl de regim intem. 

Arfide 14. D.-ef sup}etori. En !ot el que no esl1gul prevísl en oques! 
Reg!oment. serO d'aplicaci6 supletório lo normativo es!otol, 
oulonómico T !ocol coHesponent. 

Disposidó finoL En/roda en vigo1. El present Reglomenl enlrcró en 
vigor o porlir del dio següenl al de lo publkacló del seu fexl fnteg1e 
en el Bur:leli Oflcíol de la Províncio de Touogono, sempre que hogi 
fronscorregul el le:m;n¡ que s'indko o l'oflide 65. 2 de lo Uei 
7 /1985, de 2 d'obríl, rogu!odora do !es boses de regirn locol. 1 
ed1c!es d'informncíó ol [X)GC , 

REGLAMENT DE RÉGIM INTERN Dfl SERVE! DE llAR D'INFANIS 
DEl MUNICIPI DE CAIAfEll 

Artide l. fnformac!ó 9enf1rioo. El servel municipal de tlAR D'lt'1-
fANTS depen de lo Regidorio d Educocí6 de l'Ajunklmenl de 
CAlAfEll; P3r tonl, és l'A¡unfoment qui estob!elx la normativa de 
fondonoment, el colendori ! els horo1/s de fundonamenf del centre, en 
base o !o mámOria jusliflcalivo, el projec!e d'esloblimenl, ol reg!omcm! 
1egutador del Servel i ol Plec de Condicions. 

Aquest servel educo!iu municiPJl s'odr€9J o infonls i fcmílies; per 
o/xó, esló orgonitzol de manero ílexibie i ofereix uno diversilo! de 

serveis pensols per donar resposlo, en lo mesuro de le.:; possibílitals, 
-o !es necessifols deis infonls ¡ del conjunJ de fomíliés de ló ¡x,b'.adó 

Aquests serveis educótius són, inicio!menl: 
• Uor <l'iofon!s 
- f.spaí de Joc lnfon!il 
les seves modificadons es regulen P3/ l'orfide 6 del Regiomenf 

Regulador del Servel. 
f:.I serve! munici[X)I de UAR D'INFANTS es regeix pe1 un Projecle 

Edtrcoliu, únic que dóno imporlóndo o lo diversilot de flecessilols de 
les fomil1es des d'ur.a perspec1;vo globo!, i cerco donor"flí resposta 
p<::< míl;O de diferenls serveis, !onl s! eskm penso!s exdusivomenl per 
o!s infonts com per o gmps d'infanfs i fomílies, slmullón!omenL En 
coherE!nc!o omb el projede Educoliu i orob !es porticulorifo!s del 
context social i cu!lurol del centre, es preveu que es progromin, s'clll· 
-cuíin i s'orgoni!zin les ocfiv¡!ols de cedo curs. 

Arlide 2. Afimenloc/6 i descoM. El centfe Munkipol d'Educoció 
ln~antil de 03 onys no dis¡:x:«lró de cuino prOpio i e!s dinors pé"í oís 
infonls u..suo1is de lo Uor d'lnfonts i de I Espol de Joc lnfon!il, que ho 
so!,l!cmn, seron serví!s per uno empre-so especlolilzodo ¡ que compli 
omb tots els permisos odienls. 

Els menús s'adoploron a l'edot de les crlofures; seron variols, pe1 
fol que eh ínfonfs vogin descobrint oous gustos í variaron, lombé, 
segons !'época de l'ony, o f¡ d'incorporor1'li producles Írescos propis 
del lempá. Es preparoró un menú de r&gim per ols in:onfs que el 
necessmn i les fomílies que el sol·licílín. 

l'eslooo de dinor í de la m!gdiodo, olxí com les f.ores d'osmorzor 
i de berenor, .s6n es.Iones lronquiJ.les, en fes quols els nens i nenes fon 
molls oprenentolges i l'educodora té una re!ació molt personolitzado 
omb cado crlotura. Per oquesfo roó és impor!ont lo bono entesa en!le 
fomílies i esco!o a !'hora de respec!or els horads, per !al de poder 
oforir uno bono olencló educativo als ínfonls. 

En relució omb l'o1lide 4'Gportol b del Regiomenl Regulador del 
Smvei, només s'exceprorO l'entrodo de!s :,egüenls ol;menls; les 
popilles i lo l!e! dels nadons. 

En el.s oniversorls deis iofonls, !es fomí!ies que ho desilgin, poden 
po1tor espelmes, g!obus, o oltres per celebrar lo fes/a pero no es 
podron por!ot coiomels o oltres Uominodvres. 

A,1Jde 3. Quo:e.s. 
les Fomilies han de sofü1for puotuolment lo quof-o que e-!s corres· 

pongui en fundó de!s serveis que hogín lriot. Es pogoron l l men:.oo
lilots l'orry, lo rr.ensuol1fol del mes d'ogosl seró opcional per o !es 
fomílies que sol,!icilifl el servei o no. 

lo primero mensuolilol es pagoró -en el perícde de m::ilficuloció. 
les quoles es pogoran o lrovés d'un bonc o coixo, els dnc prlmers 
dies de! mes. 

lo manco de pogornetll de dos rebti'ls con:soculius es consfderoró 
un incomp'.imenl de les obltgodoos per pcrt deis represento-nis deis 
usvaíis i li seró d'oplícodó l'estob!e1I en l'arlíde \O del reglomen! 
tcgulodor del serveL 

Arlíde 4. Boixe:., les. b::1ixes es comunicoron 15 dies oOOns que 
s.'ocobi el mes o l'efecte de poder cobrlr fo vocont. 

En cos. de boixo no és relorno i'imporl de lo mensuolitol. 
Duronl el.s perfódes de baixo fustificodo, s'obona1on iguolmenl les 

mensuolito!s per conceple d'esco!orilot 
El servei de men(odor, en cos de dies de boixa jus!tficodo, es 

comen,;:or6 o descomplar o portir del tercer dio, que es bonrf¡coron 
en el cebul del mes segiJent 

Aílide 5. Ass!Mi:ncia. Guon un infonl no poi ossisfü o lo Hor cl'!n
fanls o al ~ervef educoEu que estO insol!, ki !omí!io ho ha de notificar 
perq\Je els educadors o edocadore& en conegulíl ets molius. lo fol!o 
d'os.sís!&ncio no fusliÍícodo duran! més de 15 dles nofurols provoca !o 
baixa de l'infonl ¡ lo coberfuro ímme..1!ofo de fo p!a~a que ocup...,va, 
Aquesto mesuro s'op!ko com a conseqüéncio de la gron necessitol 
de p1oces públlques de llof d'infonls exislent o la vi!a. 
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Arlide 6. Recolfida defs infori/s. Per garoflfií lo seguretol deis 
fnfonls, si no és el fomilior hobiruol qui l'ho de ,eco!l\r; col nolificor·ho 
ornb onteladó, o vno oulorifzod6 firmada pe!s pores o lufors. 

Si lo persono que habí!uolmen! ho de reco!lir \'infont flO és ni e!s 
pores ni e-Is hilors, col qua oques.Is l'au!o(ilzfn, Els nens ¡ nenes meoors 
d'edol no es.ton aulorilzols o endur-se els infonts de !a l!or d'infonls. 

En el cosque un infor,f r.-0 slgui reco!lit posscró o custodio de 1'01r 
loritol ¡udlciol. 

Artide 7. SorHdes i excursions. S'ho ptevist que e-! cen!re, dins de 
la sevo orgonilzoc1ó pedog6glca, foci sori;des pe< lo vilo i excurslons 
pels vol!onls de! poble. les fomilies han d'oulorilzor per escrH oque.stes 
octivilols f s'hon de fer córr&e: de !és despeses qi:e ocosfonin. 

ArHde 8. Reoovació de motricu!o. S'ho de fer codo curs esoo!or 
i reque~eix estor el colfenl de pogomenl, omplir un ¡mpres de teno, 
vedó que foclli!orO lo llof i presentar lo documen!odó neeessório per 
formolilzor oques! !rómil. 

les mensuolifols o quo:es, !es BxorO anuolment el Ple de 
¡·A¡un!omenl ¡ s'oplicoron duran! !ot el úJíS escolar corresponent 

Atlide 9. Orien!acions sanitdríes 
o) lnformodó o les fom~ie.s: lo Uor d'l1,fonls ved!o perlo solul deh 

infonls i ofereix un enforn de quolitcl, estimulador i .seg¡..<r que 
ofovorelx les seves copacilols pero l'ou!onomio, fo co,CYJdto! d'occló 
i de descoberlo de l'enlorr.. 

Per aquesfo rcó, !es e:,lones dodicodes e l'ollmenlodó, e! 
descons, lo higiene del O)S, el veslir i desveslir·se, ¡ugor ... lenen 
molto imporlóncto pels lnfonls, perqué són momenls en els qua1s es 
so!isfcn necessilo!s vitols deis nens l nenes, en les, qools hon de poder 
porliclpor-hi de fo1mo oc!ivo, Es co.rwenier.l plon!e¡or~es com uno 
ocos:ó de re!odó pe1sonoli1zodo entre odu'.I ¡ lnfonl, perque permeten 
fer optenen!o!ges úlils pero la sevo oulonornlo i lo conviv8ncia. S6n 
o lo OOse de fo so!uJ físiro, menfol i emoc(onal de l'infont 

b) lnformocló que es demooo o ta familia: Per con0ixer millar 
l'infon!, és imporlont disposar d'informodó cel!evont sobfe el nen o lo 
nero, que orriOO o l'esco!o btessol o través o'e lo Íomí!ia. En oqussto 
informocíó, o més de les coroctorisllques psrsonols de \'infonl, les 
. seve.s prefsréncies i cos!:Jms, lombé hi ho componenfa d'imporlónclo 
sonilürio; 

Antoceden!s- persono1s de solul 
Mo1ollies soferlos., occidenls, in.toxkocions, molalties 
crOniques i medioclcns. 

- to corlilla de vocurodons ocluoli!zodo. 
Tolo lo ínformodó recollida sobre l'ínfonl, cons!o en un docurnenl 

personal i coníidendoL 
En cos de mo!oilio, i pei tal de goronlir el benes!or coJ.fecHu, col 

olendre's. o lo normotívo que s'exp!icila o conl¡nooció, que ha eslot 
supervisado peh Serveis Soni!o1is. t.flunicifX)IS. 

e) Aspectes de rnolahio ¡ medicoci6: Atés que el sisterr.o immtr 
nllorí duro ni e!s primers ony.s de vído no esl(l p!enamenl desenvclúpol, 
els [nfonls són susceptibles o le.s lnfoccions i per lanl emmo!en!e!xen 
més sovifll que quon són grons. 

Quon o la !lar hi onlOO un infon\ omb uno molollio lronsmissib!e, 
exposo ols o!!re::. o\ pettll de con!ogL P.er Ion! convé que oo OS5isteixi 
o lo l!or d'infon!s cap infont rnololl. 

l. Per reduir el móxim el rlsc de contogi: lo llar d·inÍonls es 
regelx eslrlclomenl per uno normolivo soni!Orio, per tol de 
redulr o1 móxim el risc de confogl. 

Pet Ion!, no s'occeplo l'enlrodo de cap iofonl que presentl: 
febro: femperoturo rec!ol superior o 37,5 "'e 
D!orreo !iqvida o amb sang. 
Es!omolfüs linfeccions i IU9ues o lo bocal 
Erupdons ¡ ol!res oherocions de la pell (except-e si duen 
informe de pedlolrio amb el diognóslic que indíqui que 
no són. conlogiosesi 
Conjtm!ivms sense lroctoment !ooeditor quon no sigui 
con!ogloso} 
Vómils 

• Do!or inlem; en olguno part del cos. 
Els in!onls que paleixin molahie5 infe<:closes ogude:; no podron 

ser odmesos o lo llar d'infonls fins que el/la pedtol;o cerliÍlqui que no 
exisfc\x peíi!I de conlogL 

2. Els ínfon!s que puguln presenlor una infecdó crónfco sl 
oquesto no requereix l'odrníníslrácf6 de lradoment o b llor 
d'!nfonls ¡ otendon:, e;,pedols [dtornego!ovlrus, viws hopo
fitis 8, virus de ló immunodefidéncio h1.1mooo, lubercuiosi no 
OOdl·Mero en lradoment.,.J podron ossisfü o !'esco!o en 
fundó de !o sevo sifuodó concíefo. 

3. A lo Hor d'ín!onls es prenen precot1c!ons de lipu.s geneíal 
per oconseguii un amblen! soludob!e ¡ monlenir lo higiene 
del centre, com uno goronh·o sonit6ria d'higiene pels 
ioÍonls: per oixó és importan! e! compllmenl de lo 
Normolivo Soni!órlo <le! centre. Si .sorglssin dubtes, es 
reso!d1an per con::.ens entre lo d!fi;xx;ió del cenlre i respo!l" 
sables de l'A.<eo de Sonital M.unki¡::o!. 

4. Sí olgun ínfonl requereíx med!codó, menlre esló a lo llor 
d'ínfonls s'houró de lliutor o PeducodOf/o !o receplo en que 
el/lo pediolro indico lo dosi i l'horo. Si en d1cums!órtdes 
ex(.'Bpclonots no es poi llfuror lo recepto del melge, s'hourO 
d'omplir un impr€s de b llor 1ndlcon! omb detoil e! 
diogn6stic i lo medicodó. 

5, Sl un infont es posés mola!t o la llar d'infanls s'ovl.soró o lo 
fomílio immedioloment Per Pf',,der estcb!lí uno rClpido cómu· 
n:cocló €!A el cos de ,epresenlor-se una silvoció d'urgBcncio, 
la llar ha de tenlf un le!Cfoo de lo !oroí!io {de coso, del 
rre001lj, En cos d'urgCnclo s'ocud!f'O al cenlre sonilori públ1c 
mé5 proper. 

Arliclo l O. Síst$mo de comunicaci6 an,b fes fomífies. El centre ho 
de goronfü un .sisfemo do comunicodó d¡Qfio omb les fomliie5 per 
informor·los de quofoevol fe! remorcob!e o lncide!nclo- i rebre comen· 
foris o ind¡cocions pee porf deis pores í mores. 

A final de cuis es donoró un Informe per o codo infont, o fi que, 
si ho desi!gen ols fXlíes, el puguín lliuror ol moslre de P3 de l'Esc:o!o 
de Primcido. En ell hi figuraron lols els objoclíus lerminols que ho ocon--
segu:t l'infonl en lo sevo e!opo de l!ar d'infonts . 

Arlide l l. Matdcu!o d~fs .serveis educ-a!ius compfemer.toris: El 
procés da mofdcv!oct6 deis seNels educo!ius comp!emen!oris s'efe.:> 
tooró duran1 els p1imers 5 dies hóbils del mes de selembre (de di!lvns 
o dívendre.'.:l), 

A•·f!de 12. SubstiftJCions: Gvon uno educadora no pot as.sislir o 
lo llar Sf:HÓ sub:.lituTdo por lo dkoclora o per uno ol!ro omb lo moleixo 
tituloció i es ptocuroró que sigui sempre b molelxo, í per IOnl. 
<:ooegudo pels infonls. 

Ar!lde 13. Reporlimenl de les e/os.ses: Semp1e c¡ue sigui possib!e, 
s'ogru,ooron els !nfanls en les següenls dosses: 

-Grup de locfonts ido 4 a 12 mesosi 
· Grup de comlnonls {de 12 o 18 mesas! 
· c;rup de 18 o 24 mesos 
• Grup de 24 o 30 mesos, ¡ 
· Grups de 30 o 36 mesos 
S'ogruporon segu¡n\ oques! repo,límenl perqué són grups en 

p1oce-ssos evolufius slmitcrs, lo! 1 que col lenír p-resenl les díferf:ncies 
!ndivlduofs. 

Anide 14. Ob¡ectes -que es por/in o la llar: Els'iofon!s podron 
porlor joguínes de coso o lo l!or, ¡o que per alguos és un bon 
medl de comunicodó omb els oltres, tombé qoJon l'edu-codora les 
mo::.\>o ols componys l'infanl so senf ímportant i contenl, l ojuda o 
olguns o oprondre o comporlir, coso mol! lmporlont en oqu-esles 
e Jopes. 

les educodore~ no seron <esponsob!1;» deis desperfec:es que 
puguin polir ies ¡oguir.es- o conles. 
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Les educadores no seron responsob!es de lo perduo de cap 
objecle de valor que porli l'infon!: orrocodes, broyalefs, etc. 

Arlide 15. Prohibicions: Estó to!almenl prohibit, per motius de 
segurefof deis infonls, que es f:X:Htin a la llar peces petites de quolsevol 
índo!e que els infonls es puguin posar o !a boca, al nos o o les 
ore!les, omb e! conseqüenl peri\l, per exemp!e: bales de vidre o 
p!Ostic, gomes o clips de cobell omb cosefes enganxades, ¡oguines 
omb peces diminufes, colxes en els quo!s es freu la goma de !es 
rodes, monedes, e!c). 

Arride 16. Coses que han de portar de coso: Obligofóriomen! 
lo!s e!s infonls houron de porlor oque!I moleriol que lo Comissió 
Coordinadora consensu·i o al seu defe<:!e aprovi lo Junta de Govern 
local de l'A¡unlomenl. 

Arlide 17. Ús de lo l!enguo. 
Amb els infonls: lo !lengua general de parlo o dosse seró el 

cololó, tot i que, si en el periode d'adaptació l'infonl presenlo 
problemes de comprensió, es faró omb el seu idioma, si es coneix, 
ofovorinl que vagi entenenl de mico en mico el colo!ó. S'ho 
observo! que és una forma d'ajudor o l'infonl o !robar un punl de 
refer8ncia dovonl de lonfes nove!ols. l'infonl se sent acarono! i 
compres quon es dirigeixen o ell/ello en el seu idioma, espe· 
ciolmenl els primers dies. En e! grup dasse, si es lenen infonls de 
diferenls nocionolilols, se'ls exp!icoró que oqueH infont ve d'un país 
moh lluny i que o\16 per exemple 'halo' es diu 'hello" o en !'idioma 
que correspongui. Si sorgeix uno ahro poroulo que es coneix 
tombé es comunicoró, si s'escou. És una manero d'ofovorir l'inler· 
convi de cultures. 

Per comunicar-se omb els infonts en general, es foron servir 
paroules en cololó refor<;odes amb el Uenguolge del cos, els gestos, 
les expressions de lo caro, del cos, del lo de veu, !es imo!ges, les 
corn;:ons. Aquesls recursos fon que els infonls comprenguin sigui quin 
sigui el seu idioma motern. 1 amb e!s infonls omb dificuho!s psíquiques 
o fisiques, o més o més, es foró un programa con¡unl de me!odologio
omb e!s professionols especiolisles que els o!enguin.

Arnb !es fomílies: lo comunicoció seró en co!oló, Ion! oro!menl 
com per escrit. Si es lenen diflcultols de comprensió, es procuroró fer 
en e! seu idioma, si es coneix, i si no s'inlenforó l1obor un inl8rprel 
que fociliti lo comunicoció. 

les reunions es faran en cotoló. Sí olgú no ho comprén se [¡ aniró 
odorinl. 

Arnb !es lnstilucions: les comunicacions sempre seron en cofoló. 




