
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “LES MONGES” 

Calendari i horari de la Llar d’infants curs 2021-2022 

El centre estarà obert a les famílies per les entrevistes els dies 2 i 3 de setembre de 

2021.   

Els dies 6 i 7 de setembre començarem amb el període d’adaptació: no hi haurà servei 

de menjador, ni acollida i l’horari serà de 8:30h a 12:30h.   

El 8 de setembre serà l’inici del curs amb horari i servei complet.  

La finalització de l’activitat de la Llar serà el 27 de juliol de 2022. El 28 i 29 del mateix 

mes es realitzarà treball intern a la llar i reunions. Tot el mes d’agost, la llar romandrà 

tancada.  

Vacances de Nadal: del 24 al 31de desembre de 2021.  

Vacances de Setmana Santa: del 14 al 18 d’abril de 2022. 

Festes nacionals i de la comunitat:   12 d’octubre de 2021    

      1 de novembre de 2021   

      6 de desembre de 2021   

      8 de desembre de 2021 

                                                                               6 de gener de 2022 

                                                                               6 de juny de 2022 

                                                                               24 de juny de 2022 

      

Festes locals:      14 de setembre de 2021 

20 de juliol de 2022 

 

Dies de lliure disposició:    11 d’octubre de 2021 

      7 de desembre de 2021 

      25 de febrer de 2022 

      20 de maig de2022 



Horari escolar de 08:30h a 12:30h i de 15:00h a 17:30h.  

Acollida matinal: (SERVEI NO DISPONIBLE, MENTRE S’HAGIN DE MANTENIR ELS 

GRUPS ESTABLES DE CONVIVÈNCIA) 

A fi de mantenir el bon funcionament de l’aula i de no trencar el ritme de les activitats, 

no es recomanen les entrades i sortides durant les següents franges horàries:  

De 9:30h a 12:00h (activitats i rutines).  

De 12:00h a 15:00h (dinar/migdiada) 

De 15:30h a 16:30h (rutines i berenar).  

SORTIDES: 

Al matí: 12:30h. 

Per la tarda: a partir de les 16:30h.  

Donat que les entrades i sortides s’han de realitzar de manera esgraonada, per tal 

d’evitar  concentracions als accessos de la llar d’infants, durant la primera setmana 

de setembre, acordarem els horaris de manera individual amb cada família. 

 

Consideracions a tenir en compte per les famílies 

Període d’adaptació: 

Durant aquest període, les famílies dels infants podreu acompanyar-los a l’aula seguint 

les mesures de prevenció i seguretat establertes a continuació: 

PERSONA ACOMPANYANT  

 Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període 

d’adaptació si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha 

presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut 

contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb 

simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.  



 Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de 

risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la 

hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia 

renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així 

com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el 

període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.  

 Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una 

sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que 

es trobin simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per 

una o dues persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta 

de membres de la unitat familiar.  

 Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb 

el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la 

resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones 

educadores).  

 Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua 

i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans 

d’entrar a l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre 

educatiu.  

 Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una 

mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada. 

 Peücs: per accedir al centre, les famílies hauran de posar-se un peücs higiènics 

que el personal de la llar els hi facilitarà.    

 

 

 

 

 

 



Alimentació:  

Es important que els infants esmorzin a casa abans de venir a l’escola.  

Hi ha infants que es queden a dinar a la llar amb els seus companys i companyes. 

Durant aquests temps es treballen hàbits d’acord amb les seves possibilitats 

d’aprenentatge.  

Si utilitzeu aquest servei, recordeu que cal portar un pitet per cada menjada.   

Els menús que s’elaboren estaran adaptats a les diferents edats (triturat, sòlid,...) els 

menús mensuals dels dinars i dels berenars, estaran disponibles a l’apartat de serveis 

del l web de la llar d’infants https://llardinfantslesmonges.com/ 

 

La quota del menjador la passarà l’entitat gestora Eulen Sociosanitarios, sempre a mes 

vençut.  

Horaris:    Dinar de 12:00h a 13:00h. 

   Berenar de 16:00h a 16:30h.  

Son i descans 

Els infants que arriben per primera vegada a la llar d’infants, tenen un ritme propi de 

son-vigília que l’educadora el tindrà en compte a l’hora d’organitzar l’estada a l’aula.  

A mesura que els infants creixen, passen més estona desperts i, per tant, l’organització 

de l’aula també s’adapta a les noves necessitats.  

Tots els nens i nenes que es queden a dinar a l’escola, faran migdiada. El descans és 

necessari després de l’activitat de tot el matí.  

Cada infant té els seus costums, tant a l’hora d’anar a dormir, com a l’hora de 

despertar-se. El xumet, un nino... És molt aconsellable que portin a la llar els seus 

objectes d’aferrament, els ajuda a relaxar-se i descansar. Atenent a les normes de 

prevenció de la Covid-19, aquest hauran de venir a la llar dins d’una bossa de plàstic i 

prèviament hauran estat desinfectats.  

https://llardinfantslesmonges.com/


Salut 

Les famílies hauran de procurar que els infants arribin adequadament a l’escola, 

havent esmorzat, ben desperts i amb el bolquer net.  

Amb caràcter general, convé que els infants que es posin malalts durant la seva estada 

al centre, siguin recollits pels familiars. 

Cal que deixin d’assistir a la llar d’infants, tant pel seu propi benestar físic (que 

requereix un ambient tranquil i un tracte individual) com, pel contagi que pot 

produir a la resta de la comunitat educativa, quan presentin:  

 Febre o febrícula 

 Diarrea 

 Plors persistents 

 Erupcions i altres alteracions de la pell 

 Muguet, aftes a la boca 

 Conjuntivitis, lleganyes amb pus 

 Vòmits acompanyats d’altres símptomes 

 Polls 

 Malalties víriques (varicel·la, xarampió...) 

 Malalties bacterianes (escarlatina, tos ferina...) 

 

  


