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Què és la Llar d’infants Els Putxinel·lis? 

 

La Llar d’infants Els Putxinel·lis és un 

centre educatiu d’identitat pública que 

depèn de l’Ajuntament de Montesquiu i 

està reconegut pel Departament 

d’Ensenyament; és una institució amb 

funció educativa per a infants de 6 

mesos a 3 anys. 

El seu objectiu bàsic és vetllar per l’educació i el desenvolupament 

integral dels nens i les nenes d’aquesta edat: ajudant-los a desenvolupar 

la seva personalitat en un ambient de llibertat i autonomia; estimulant-

los a descobrir, manipular, experimentar, expressar i comunicar, estant 

segurs de si mateixos, estimant i essent feliços.  

Els Putxinel·lis s’autodefineix com a 

escola catalana i oberta. És un 

centre aconfessional, que respecta 

tant les diferents ideologies 

(polítiques i religioses) com les 

diferents cultures. 

Des de l’escola es fomenta la 

coeducació i no es discrimina per raó de sexes, creences o per la 

diversitat. 

Com a llengua d’aprenentatge s’utilitza el català tal i com el currículum 

d’Educació Infantil de la Generalitat de Catalunya determina. No 

obstant, quan entra un nen o nena amb una llengua materna diferent de 

la catalana es posen al seu abast tots els mitjans per facilitar-li la 

comunicació. 
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Funcions 

 

Educativa 

Conscients que el procés educatiu comença abans de néixer i que els 

primers anys de vida són decisius, l’escola ofereix als infants unes 

condicions que afavoreixen: 

•  Autonomia 

•  Capacitat d’explorar, moure’s i conèixer  

•  Comunicació  

•  Adquisició d’uns hàbits  

•  Sociabilitat 

 

Sanitària 

Permet detectar precoçment possibles deficiències i anomalies en 

l’infant, si se’n presenten. 
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Organització de l’escola 

 

L’escola acull nens i nenes de 6 mesos a 3 anys tots junts en la mateixa 

classe tot i que, segons les activitats, s’agrupen per edats.  

Treballem activitats pròximes als interessos i a la realitat dels infants 

i fem petits tallers, racons, sortides pel poble… 

A la llar potenciem que el nen/a s’apropi a les realitats culturals que 

l'envolten: celebrem festes com la Castanyada, Nadal, Sant Jordi, 

Carnestoltes, la Festa Major, Sant Joan, el dia del pare i de la mare... 

 

Qui forma part de l’escola? 

Durant l’estada a l’escola els nens tenen les mateixes educadores: 

 Laura Colomer Barranqueras 

 Laura Reina Ramírez 

 Laura Martin Torrent 

Personal de suport: 

 Louiza El Maymouni Bouzian 
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Serveis 

 

L’escola es distribueix en 

diferents zones que comparteixen 

un mateix espai. Hi ha una aula 

principal on es fan les activitats 

diàries, com treballar les 

diferents unitats didàctiques, el 

dinar i el berenar i una sala d’usos 

múltiples, que té la funció de 

dormitori i altres activitats com  els racons i els jocs. Hi ha una cuina, 

sala de canvi i lavabos a dins l’aula per rentar-se i canviar els nens i 

nenes.  

 

 

L’escola disposa d’un ampli pati on el 

nen/a pot desenvolupar la seva 

capacitat creativa a l’aire lliure. 

Aquest curs s’acondicionarà amb 

gespa tot l’espai.  
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Normativa de la llar d’infants 

 

Puntualitat:  L’hora d’entrada a l’escola és a les 9:00h i la 

de sortida a les 17:00 i HA DE SER RESPECTAT PER 

TOTHOM. Les entrades i sortides dels pares al centre 

han de ser ràpides i no haurien d’allargar-se més del 

necessari. 

Visites : Les mares i pares HAN DE RESPECTAR L’HORARI 

D’ENTRADA I SORTIDA del seu fill/a. Fora d’aquest 

horari NO ESTARÀ PERMESA CAP VISITA. 

Malalties: Els nens/es que estan malalts o presenten 

símptomes d’estar-ho no podran tornar a la llar fins, com 

a mínim, 24 hores després de no presentar febre.  

Medicaments: Des de l’escola no es pot administrar cap 

tipus de medicament. Si algun nen/a passa mala nit o 

se li ha administrat algun medicament a casa, heu 

d’informar a les mestres per poder-ho controlar i fer 

un seguiment.  

Alimentació:  Teniu un menú que cal seguir perquè els 

nens mengin el més semblant possible i així evitar 

conflictes de preferències alimentàries. El menjar que 

porteu de casa ha d’estar a punt per escalfar i servir 

(tallar el menjar, treure espines, desossar carn ...). 
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Organització: Cada família ha de fer-se càrrec d’ordenar les 

pertinences que cada dia porta el seu fill/a a la bossa.  

Cal mirar-se cada dia l’agenda i portar el material que les mestres 

sol·licitin per als seus fills i filles. 

Roba:  Heu de marcar tota la roba amb el nom i posar 

vetes per poder-la penjar. 

Material dels Putxinel·lis: Els nens i nenes cada dia han de portar la 

bata de l’escola i han d’utilitzar la bossa dels putxinel·lis com a maleta, 

juntament amb l’agenda. 

Joguines: Els nens que portin joguines de casa seran responsables de 

les mateixes. Les joguines de l’escola no es poden emportar a casa. 
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Famílies 

 

A través de l’AMPA (Associació de 

Mares i Pares d’Alumnes) les famílies 

podeu estar informades i organitzades 

per tal de treballar conjuntament amb 

les mestres a l’hora d'organitzar 

diferents activitats. 

 

 

És necessari, doncs, un intercanvi 

constant entre famílies i mestres 

per compartir preocupacions, 

alegries i ajudar a créixer sans i 

contents els infants. 

 

 

Tots els pares i mares formen part de l’AMPA, tot i que la representen 

a nivell formal 2 persones (president/a i secretari/a). L’AMPA és també 

l’encarregada de subvencionar les festes de l’escola, organitzar 

activitats a les tardes dels dies festius i renovar el material fungible 

de la llar d’infants. 
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Horaris 

 

 

L' escola estarà oberta de 

dilluns a divendres de les 

8:30h a les 17:30h.  

 

 

• JORNADA COMPLERTA:  9:00h a 17:00h (dinar i berenar inclòs) 

•  JORNADA PARTIDA:  9h a 11:30h i de 15h a 17h (berenar inclòs) 

•  INTENSIU 1:  9:00h a 12:45h (dinar inclòs) 

• INTENSIU 2: 9:00h a 15:00h (dinar i migdiada inclòs) 

• INTENSIU 3: 12:45h a 17:00h (migdiada i berenar inclòs) 

(Cal que dinin a casa) 

 

PER A UN BON FUNCIONAMENT DE 

L’ESCOLA, AQUESTS HORARIS 

S’HAN DE RESPECTAR TANT PEL 

QUE FA A LES ENTRADES COM A 

LES SORTIDES I A LES VISITES. 

Els nens que per alguna raó important 

hagin d’entrar o sortir fora de les hores 

habituals, ho hauran de fer saber a les 

educadores.  
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Normativa sobre les quotes 

 

QUOTES: 

 Jornada complerta: 220€ mensuals (9h a 17h) 

 Jornada partida: 190€ mensuals (9 a 11:30 – 15 a 17h) 

 Jornada intensiva 1: 170€ mensuals (9h a 12:45h) 

 Jornada intensiva 2: 190€ mensuals (9h a 15h) 

 Jornada intensiva 3: 170€ mensuals (12:45h a 17h) 

També s’ofereix la possibilitat de realitzar el servei d’acollida de 

8:30h a 9:00h i de 17:00h a 17:30h, cada franja horària amb un preu 

de 10€/mes els nens habituals i 1,50€/franja els nens esporàdics. 

El preu de la primera matrícula és de 75€ (inclou els 5€ de l’agenda) 

i es farà efectiu en el moment de la inscripció. 

El preu del pack de bates i bosses de roba de la llar que han de portar 

tots els nens i nenes és de 22€ i inclou una bata de màniga llarga i dues 

bosses.  
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El rebut serà mensual i es farà efectiu per domiciliació bancària a 

satisfer en els 5 primers dies de cada mes durant el període escolar de 

l’alumne.  

La falta d’assistència a la llar no omet el pagament del rebut 

mensual. 

A l’inici del curs de l’alumne es girarà un rebut en el compte bancari 

indicat per fer efectiu el pagament de bates i bosses i l’agenda.  

En cas d’impagament de dues quotes, de qualsevol dels serveis de la llar 

d’infants, comportarà la baixa immediata de l’alumne i per tant, no podrà 

gaudir del servei.  

Quan un nen/a es doni de baixa durant el curs, s’haurà de comunicar a 

l’Ajuntament el mes anterior. Si no es fa així, s’haurà d’abonar la 

mensualitat següent. En cap cas, es retornarà l’import de la matrícula. 

Qualsevol canvi de domicili o telèfon cal que es comuniqui a l’escola i a 

l’Ajuntament. Els canvis de comptes bancaris també s’hauran de 

comunicar a l’Ajuntament. 
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Calendari 

 

El curs escolar va de setembre a juliol      (la 

primera setmana de setembre i l’última de 

juliol es treballa sense alumnes). 

Els dies festius es marcaran en el calendari 

que s’entregarà abans de començar el curs 

als pares i mares. 

- Vacances de Nadal: des del 23 de desembre fins el dia 8 de gener 

(inclosos) 

- Vacances de Setmana Santa: des del 13 d’abril fins al dilluns de 

17 d’abril (ambdós inclosos). 

- Festes locals. 

- Els dies de lliure disposició. 

Les mestres començaran abans de l’inici escolar per tal de crear un 

ambient, una estructura i un funcionament que siguin el més adequats 

possible a les necessitats de cada infant i per fer el Pla Anual de centre 

i altres documents d’importància, preparar el nou curs, condicionar 

l’escola, comprar material i joguines, i fer les entrevistes inicials amb 

les famílies.  
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L’adaptació 

 

L’adaptació representa un esforç 

per tots plegats, nens, pares i 

mestres. Però el qui ho viu més 

intensament és el nen, perquè li 

costa entendre que els pares el 

deixin en un lloc desconegut amb 

altres persones. Els adults hem de 

fer el possible perquè aquesta 

adaptació sigui suau, breu i agradable. 

Ajudarem els infants fent un horari més curt durant els primers dies. 

 

Els pares i mares acompanyaran el nen/a a l’escola sense presses, fent 

un acomiadament breu i no d’amagat.  El nen ha d’entendre que ara li 

dieu adéu, però que més tard el vindreu a buscar. 

 

Durant l’adaptació, i només en 

alguna ocasió, es poden presentar 

alguns canvis fisiològics com 

dècimes o pèrdua de gana; això no 

ho heu de viure amb angoixa, ja que 

desapareix aviat. Penseu que anar a 

l’escola s’ha de viure amb normalitat 

i per ell s’ha d’anar convertint en una 

cosa normal i agradable. 
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L’alimentació 

 

Els nens i nenes han d’haver esmorzat abans de venir a l’escola.  

L’horari dels nens i nenes per anar a 

dinar és a 2/4 de 12 del migdia i els 

donaran el dinar les seves 

educadores. Tots menjaran el menú 

establert per la Llar, que 

s’entregarà abans de començar el 

curs, tot i que cada nen/a se’l 

portarà de casa. 

Es tindrà en compte un canvi de menú quan hi hagi motius de salut. Si 

es demana un menú especial per motius culturals o religiosos es 

respectarà sempre que sigui possible. 

Els nens i nenes reposaran després de dinar entre ¾ d’1 i les 3h i seran 

atesos per una mestra i una persona de suport. 

El berenar es donarà a ¼ de 5.  
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Mesures higiènico - sanitàries 

 

Es demana que tothom respecti un mínim de mesures higièniques per tal 

de contribuir a una còmoda estada dels infants al centre.  

No es podrà assistir a l’escola en cas de malaltia amb procés 

infecciós, febre, diarrea sense catalogar, erupcions i alteracions 

contagioses de la pell, estomatitis (infeccions i llagues a la boca), 

conjuntivitis, muguet o mal blanc, paràsits intestinals, polls i, en 

general, amb qualsevol malaltia contagiosa. No podran tornar a la 

llar fins, com a mínim, 24 hores després de no presentar cap 

símptoma. 

En cas que un nen/a es posi malalt mentre és a l’escola s’avisarà 

immediatament a la família per tal que l’infant no hagi de quedar-se a 

l’escola més temps del necessari fins que la família el vingui a buscar. 

L’escola es reserva el dret, a l’hora de la incorporació a l’escola d’un 

nen/a que ha patit una malaltia, de demanar informe mèdic que 

n’acrediti la total recuperació. 
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Material escolar 

Es demana que els nens i nenes portin: 

• Roba còmoda sense cinturons ni tirants  

• La bata que es proporciona a principi de curs marcada amb el nom 

• Una muda completa 

• Un biberó/got adaptat/ got de plàstic  

• Una veta a les jaquetes i a la roba per poder-la penjar. També ha 

d’estar marcada amb el nom. 

• Pitets 

• 2 llençols 

• Xumet (si en necessita per dormir) 

• Els que porten bolquers n’han de portar un paquet, un paquet de 

tovalloletes humides i crema hidratant pel culet 

• Bossa per als pitets 

• Bossa 
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 Preinsripció i Matrícula 

El procés de preinscripció i matriculació serà el 

que estableix la normativa vigent del 

Departament d’Ensenyament. Aquesta 

normativa marca també el sistema de 

baremació a utilitzar i la documentació a presentar.  

Documentació que cal presentar:  

 Original i fotocòpia del llibre de família 

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne. 

 Original i fotocòpia del DNI del Pare i la Mare 

 Original i fotocòpia del Carnet de vacunes de l’alumne 

 4 Fotografies del nen/a mida DNI 

 1 fotografia del nen/a de mida 10 x 15 

 1 fotografia de família 

 Autorització signada per a la utilització de fotografies de la llar d’infants on apareguin 

i s’identifiquen els nens/nenes.  

  

 Autorització signada per fer sortides i activitats fora de la llar d’infants. 

 Dades bancàries.  

 Sol·licitud horari i quota.  

 Sol·licitud bates i bosses.  

Data preinscripció: del 2 al 13 de maig de 2016, ambdós inclosos. 

Data matrícula: del 6 al 10 de juny, ambdós inclosos. 

Per raons d’organització i per l’adaptació dels nens durant el tercer trimestre 

no es podrà començar a l’escola.  
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Vine a    

conèixer-nos 
Horari d’atenció a les famílies:  

De 16:00h a 17:00h 

En cas que no pugueu venir en aquest horari truqueu al 

telèfon 671.06.24.06 per concretar hora. 
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Llar d'infants municipal 

“Els Putxinel·lis” 

c/Plaçola s/n 

08585 - Montesquiu 

671.06.24.06 / 

93.852.91.00 
 


