CURS 2022 – 2023
Avinguda Generalitat, 76
El Papiol - 08754
Telèfon 93 673 12 79
papiol.llarinfants@elpapiol.cat

QUI SOM?
Som “El Cucut”, la llar d’infants del Papiol des del 1989, any del seu naixement. És municipal i
la Junta de pares/mares i l’Ajuntament porten la seva gestió de forma conjunta.
Quan un nen/a s’inscriu a “El Cucut”, els seus pares/mares passen a formar part de l’associació
de pares/mares. Hi ha una junta representativa, convocada mensualment, i que es renova
anualment a l’assemblea d’inici de curs.
Les despeses de la llar es cobreixen des de tres fonts d’ingressos: quotes dels pares/mares, i
les aportacions de l’Ajuntament i la Generalitat.
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COM SOM?
L’escola bressol és el primer cicle de l’etapa infantil, amb continuïtat a l’escola primària, on
acollim nens/es des dels primers mesos de vida fins als tres anys.
És el primer graó del sistema educatiu on el nen/a no tan sols creix, sinó que té la possibilitat
de relacionar-se amb altres nens/es, adults, i les famílies dels seus companys. Això fa que el
nen/a aprengui a conviure en societat, fora del seu entorn, on moltes vegades n’és el centre.
A la llar combinem dos moments:
 Situacions de cura (canvi de bolquers, menjar, dormir…) en què la relació amb l’adult
és més personalitzada
 Situacions proposades per les mestres, que tenen com a objectiu ajudar al nen/a
durant el seu procés maduratiu, en ell mateix i en el seu procés de socialització.
L’escola bressol té una capacitat màxima de 61 infants. Distribuïts en: 1 classe de nadons i 4
classes amb grups heterogenis.
Les raons bàsiques de fer grups heterogenis són:
 Una decisió bàsicament pedagògica. Els més grans fan de model, tenen cura,
respecte… dels petits. Aquests van imitant, seguint i aprenent dels grans.
 Per acollir millor la demanda del nostre poble. Hi ha anys amb més demanda de
nens/es d’1 a 2 anys i d’altres amb més demanda de 2 a 3 anys.
Tot i ser grups heterogenis complim amb les ràtios que marca la Generalitat: 8 nadons, 13
nens/es 1-2 anys i 20 nens/es 2-3 anys. En els grups heterogenis hi ha 13 nens/es a totes les
classes.

Si quan es fa la matrícula el grup de nadons no queda ple, el grup es completa amb nens/es
nascuts l’últim trimestre de l’any del grup dels mitjans. En cas que es matriculen nous nadons
durant el curs, els de l’últim trimestre tornarien a les classes de grup heterogeni.
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LA IMPORTÀNCIA DE LES FAMÍLIES
L’entrada del nen/a a la llar és una novetat tant per ell/a com per a les famílies. Creiem que és
molt important que els pares/mares valorin la nostra tasca i que hi col·laborin per tal que,
entre tots, aconseguim un desenvolupament integral i complet del nen/a.
Per això, tota aportació de les famílies és positiva per a nosaltres, ja que l’educació dels fills/es
és una tasca conjunta família-escola. Només així aconseguirem una bona evolució del nen/a.
Per dur a terme aquesta tasca, l’escola fonamenta la relació mitjançant les activitats següents:








Entrevista inicial amb les famílies
Agenda diària per fer un seguiment del nen/a
Intercanvis diaris a les entrades i sortides de la llar
Reunió amb el grup-classe a principis de curs
Assemblea un cop l’any
Entrevista personal a final de curs
Sempre que sigui necessari durant el curs, per demanda de les famílies o bé nostra.

ADAPTACIÓ
L’escola emprarà tots els recursos humans i materials disponibles per aconseguir que els
infants coneguin les educadores, se sentin segurs i comencin a jugar amb els companys.
Per tal d’acollir individualment a cada nen/a, us aconsellem organitzar les entrades
gradualment; amb horari reduït els primers dies. Aconsellem no faltar a classe durant
l’acolliment per tal d’anar consolidant l’hàbit. Ho concretarem amb cada família, segons les
possibilitats d’aquesta, en l’entrevista inicial amb l’educadora.
Alguns infants necessiten portar algun objecte que els uneixi emocionalment amb casa seva:
un ninot de pelfa, una manteta, la cartera, etc. A altres infants cada dia els hi costa la
separació, no passa res! Parleu amb l’educadora.
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EL FET QUOTIDIÀ
El nostre centre se suporta sobre dos pilars:
el joc (activitat infantil per excel·lència) i les
situacions de cura i higiene (menjar, descans,
entrada i sortida, etc.).
Les situacions de cura són aquelles estones que
aprofitem per relacionar-nos amb els infants
individualment i amb més intimitat; per això les
considerem, pedagògicament, moments de relació
privilegiada.
Entenem com a joc totes aquelles situacions de
descoberta, d’experimentació, de manipulació
i construcció, de moviment, de pensament i imaginació,
de comunicació i de convivència amb els llenguatges plàstic,
musical i corporal. Activitats a través de les quals els infants aprenen a conèixer el món que els
envolta i a relacionar-se amb les persones i els objectes en situacions diverses. Situacions
individuals o col·lectives, espontànies o suggerides per l’adult, en alternança i equilibri,
garantia per als infants d’esdevenir protagonistes del propi progrés.
Per decidir les activitats bàsiques diàries partim de les següents idees de nen/a i adult: un nen/
a únic, complex, curiós, capaç, global amb uns ritmes d’aprenentatge diferents i un adult que
no dóna respostes sinó que convida a l’infant a seguir el seu propi camí d’aprenentatge.
A partir d’aquestes idees hem decidit treballar per propostes que ens permeten potenciar la
llibertat i l’autonomia, i a seguir els ritmes individuals.
Aquestes propostes poden ser: disfresses, natura, aigua, llum, manipulacions, joc simbòlic,
música i taller (en anglès)...
Per dur a terme aquests dos tipus de situacions hi ha les tutores d’aula, les auxiliars de
menjador i les persones de reforç.
Fem una sortida mensual pel poble i també venen des de l’escola de música a fer-nos
audicions. A més, venen familiars a fer diferents activitats relacionades amb els seu ofici, els
seus hobbies...
De totes les activitats i sortides es fan fotografies i vídeos accessibles a les famílies.
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ORGANITZACIÓ DE LA LLAR
L’organització de les activitats de la llar girarà entorn als ambients.
Jocs de fusta: Espai-ambient on els nens poden desenvolupar diferents habilitats: motrius,
cognitives, socials... Mitjançant aquest ambient s’estimulen aquestes habilitats tot i que no ens
hem d’oblidar de que com a font de plaer, relació i aprenentatge.
Joc simbòlic: Espai-ambient que es caracteritza per imitar accions de la vida quotidiana del
món dels adults. Afavoreix quan l’infant ha adquirit la capacitat de representar accions i regles
bàsiques imaginàries que es refereixen els acords sobre a què es juga. El fet d’explorar i
reproduir el món adult fa que es desenvolupi el pensament creatiu i els ajuda a resoldre
conflictes, tensions i sentiments.
Experimentació i plàstica: Aquest tipus d’activitat va dirigida a nens/es perquè puguin
experimentar combinant l’element principal amb altres tipus d’estris. És un espai de
creixement que incita a la reflexió sobre el que s’està fent, es manipula, s’investiga,
s’experimenta, es prova i es torna a provar.
Racó tranquil: Espai per estimular els diferents llenguatges, amb una petita biblioteca d’aula,
amb imatges, titelles i altres elements que promouen la conversa, amb un reproductor de
música i instruments musicals per explorar les qualitats dels sons i gaudir de petites audicions
Psicomotricitat: A l’aula de psicomotricitat els infants poden gaudir del plaer del moviment,
de crear, relacionar-se i pensar amb la seguretat física i afectiva necessària. És en aquest espai
on poden treure lliurament tota la seva expressivitat motriu i prendre consciència del seu
propi cos, de les relacions i les emocions tot gaudint amb els diferents materials i propostes.
Espai de lliure circulació: L’estructura de la llar ens facilita la proposta que tan ens agrada
d’obrir tots els espais perquè els nens i les nenes puguin triar aquell espai on els hi ve més de
gust anar i gaudir de la seva llibertat. Aquesta proposta es fa un cop a la setmana.

ORGANITZACIÓ DE L’ HORARI
La llar d’infants està oberta de dilluns a divendres.
Matí

7.30 - 9.00
9.00 - 10.45

Joc i activitats

10.45 - 11.30

Esbarjo

11.30 - 12.00

Entrada i rentar les mans. Dinar primer torn

12.00 - 12.30

Entrada i rentar les mans. Dinar segon torn

12.30
Tarda

Acollida i esmorzar

Sortida pels que dinen a casa

15.00 - 15.15

Entrada i cançons en anglès

15.15 - 16.00

Esbarjo

16.00 - 16.30

Berenars

16.30 - 17.00

Sortida

17.00 - 16.00

Hores extres (hores pàrquing - 5 infants mínim)

Si us plau respecteu l’horari, tot i que l’entrada i sortida són flexibles. No porteu els infants
abans de les 7.30 h. del matí o de les 15.00 h. de la tarda, ni els vingueu a buscar després de les
12.30 h. del migdia o de les 17.00 h. de la tarda.
Podeu portar els infants més tard o bé recollir-los abans de l’hora de sortida, sempre que es
respecti l’horari de les nostres tasques.
Les hores pàrquing de la tarda només estan disponibles si hi ha un mínim de cinc infants
interessats. Consulteu-nos amb antelació.
A la sortida no es deixarà el nen/a a cap persona que no sigui l’autoritzada per les famílies. Cal
indicar a les mestres qui són les persones habituals que vindran a buscar el nen/a o el seu
substitut en cas d’absència.

5

CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2022 – 2023
El curs s’iniciarà el dimarts dia 6 de setembre de 2021 amb els nens/es antics alumnes i el
dimecres 7 de setembre amb els nous, i finalitzarà el dia 27 de juliol de 2023 (del 24 al 27 de
juliol jornada intensiva fins les 15 h).
Els tres primers dies de setembre els dedicarem a fer les entrevistes a les noves famílies i el
dilluns dia 5 de setembre a les 17 h farem la primera reunió de pares/mares a l’aula per tal de
parlar amb la tutora sobre l’organització del curs.
La llar d’infants romandrà tancada els dissabtes, diumenges i festius (seguint el calendari de
festes del Papiol) i durant els períodes següents:
Festes
El 31 d’octubre de 2022(pont de l’1 de novembre)
El 31 de juliol de 2023
Vacances de Nadal:
El 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2022
Vacances de Setmana Santa:
El 3, 4, 5 i 6 d’abril de 2023
Festes locals:
El 28 de maig de 2023 (dilluns de la segona Pasqua) i el 28 de juliol de 2023 (divendres de festa
major).
Pendent d’aprovació definitiva per l’Ajuntament.
Les vigílies de Nadal, Cap d’any, Reis o Sant Joan, si és el cas, la llar tancarà a les 15 h.
La llar romandrà tancada durant el mes d’agost.
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PREUS DEL CURS 2022 - 2023
Escolarització (*Excepció P2)
Escolarització (de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 17.00)

183,00 €/ mes

Escolarització aplicable al 2on germà/na

133,00 €/ mes

Servei de menjador
Servei de menjador (dinar i berenar)

154,00 €/ mes

Servei de menjador (lactants)

122,00 €/ mes

Dinar eventual

12,00 €/ dia

Dinar eventual (lactants)

10,00 €/ dia

Acollida
Acollida matí de 7.30 a 9.00 (30’ o fracció)

11,00 €/ mes

Acollida matí eventual (30’ o fracció)

4,00 €/ dia

Hores extres
Hores extres tarda (de 17.00 a 18.00) - 5 infants mínim

101,00 €/ mes

Hora extra eventual

8,00 €/ hora

Matrícula (*Excepció P2)
Matrícula sencera general

95,00 €/ curs

Matrícula sencera reduïda (fam. nombrosa o monoparental)

80,00 €/curs

Matrícula parcial general (a partir de l’1 de febrer)

48,00 €/curs

Matrícula parcial reduïda (fam. nombrosa o monoparental)

33,00€/curs

Material
Material curs sencer

104,00 €/curs

Material (més de 2 trimestres)

78,00 €/curs

Material (més d’un trimestre)

52,00 €/curs

Material (menys d’un trimestre)

26,00€/curs

La matrícula i el cost del material dels infants que ja han
assistit a la llar durant el curs anterior es cobraran durant el
mes d’agost; els infants nous hauran de pagar aquest
import al juny a l’hora de matricular-se.
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MATRICULACIÓ
El fet de matricular els vostres fills/es comporta l’acceptació d’aquestes normes.
Per a la matriculació dels nens/es nous caldrà que porteu:
 Un full de registre que us serà lliurat en el moment de fer la matrícula.
 Dues fotografies de mida carnet i una fotografia de la família (informal)
 El comprovant bancari de pagament de la matrícula i fotocòpia del vostre número de
compte bancari.
 Una fotocòpia de la targeta de la seguretat social i del llibret de vacunacions o bé un
certificat mèdic oficial.
 Una fotocòpia del llibre de família i del D.N.I. dels pares/mares.
 Autoritzacions d’imatge, sortides i administració d’antitèrmics; lliurades al moment a
la llar.
No cal repetir la documentació lliurada a la preinscripció.

L’ECONOMIA
La mensualitat es cobrarà per la caixa o el banc, dels dies 1 al 10 de cada mes.
Les despeses produïdes per la devolució de rebuts impagats repercutiran en el causant de la
devolució.
Les comissions que es cobren per pagar la mensualitat amb xecs guarderia (Chèque Déjeuner,
Ticket Guarderia...) aniran a càrrec dels pares/mares.
La matriculació del nen/a a la llar implica una assistència continuada. En cas que l’infant no
assisteixi a la llar per causa de malaltia o vacances (Nadal, Setmana Santa) no es farà cap
reducció de la quota.
Els nens i nenes inscrits a la llar que no assisteixin durant el mes de juliol hauran d’abonar
igualment la quota corresponent.
Els nens/es que es donin de baixa de la llar hauran d’avisar amb 15 dies d’antelació i pagaran el
mes sencer que hagin començat.
Es donaran de baixa els nens o nenes que deixin d’abonar dues mensualitats consecutives. Es
prendran les mesures que calguin per recuperar aquests diners.
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MENJADOR
Creiem que el moment del menjar és un dels més importants en el dia a dia de la llar. És per
això que, valorant aquest moment, hem decidit que el dinar i la migdiada es facin a la mateixa
classe.
L’espai que tenim no ens permet cuinar a l’escola i és per això que cada dia ens subministren el
menjar des de l’escola pública del poble.
A l’hora de decidir-nos per l’empresa Teno hem valorat: qualitat del menjar i el servei, cuinera
en el centre, atenció a necessitats individuals (intoleràncies, dietes, introducció d’aliments...),
fruita ecològica i, en el cas de tenir germans/es al Pau Vila, poder seguir la mateixa dieta diària.
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HAN DE PORTAR
Els infants hauran d’anar vestits de la manera més còmoda possible, per tal de permetre que el
nen/a es mogui amb llibertat i també per facilitar la feina a l’hora d’anar al lavabo. Aquesta
qüestió és molt important tan per l’autonomia del mateix nen/a com per la mestra a l’hora de
canviar els bolquers.
Tota la roba i la motxilla han d’anar marcades amb el nom i els cognoms, per tal d’evitar
pèrdues. Els anoracs, jaquetes i bates han de dur una veta per poder-les penjar.
Cal que cada nen/a porti el següent:
 Una bata per als tallers
 Un recanvi sencer de roba amb sabates i tot, que es deixarà a la llar
 Una caixa de mocadors de paper
 Una pinta i ampolleta de colònia (opcional)
 Xumet amb capseta per qui en porti
 Dos pitets diaris els que es quedin a dinar i berenar
 Una cartera que no sigui de rodetes
Per als nens/es que duguin bolquers:
 S’hauran de portar els bolquers diaris o per a un parell o tres de dies
 Un paquet de tovalloletes humides
 Un tub de bàlsam (opcional)

10

SALUT
Per tal d’evitar contagis, el nen/a que estigui malalt o tingui una malaltia contagiosa no podrà
venir al centre fins que el metge ho autoritzi.
A continuació detallem una llista de causes per les quals els nens/es no podran assistir a la llar:









Manca d'higiene.
Febre superior a 37,5ºC.
Conjuntivitis complicades.
Escarlatina: de 24h a 5 dies.
Faringitis bacteriana: fins a 24h iniciat el tractament.
Gastroenteritis: entre 24-48h sense símptomes.
Varicel·la: fins la curació de les lesions.
Malalties infeccioses agudes.

Si ocasionalment es porta algun
medicament s’ha d’anotar en el mateix
el nom del nen/a i l’horari
d’administració. Cal apuntar-ho tot a
l’agenda i portar la recepta del metge.
En cas de malaltia o accident s’avisarà
els pares/mares. És per això que serà
necessari disposar d’un telèfon de
contacte on sempre s’hi pugui localitzar
algun familiar.
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L’escola disposa de sacs de dormir per a la migdiada. De cara al bon temps cal que portin un
llençolet, amb el seu nom, per tapar-se. Després de dinar tothom dorm i descansa.
S’haurà de portar de casa la llet i les farinetes per als nadons que en prenguin. Aquests petits
no cal que portin roba per a l’hora de dormir.
En l’agenda individual s’indicarà als pares/mares quan cal tornar a dur alguna d’aquestes
coses.
Els avisos es donaran mitjançant una circular al correu electrònic bé es penjaran al vidre de les
aules.
ES FACULTA LA JUNTA DE PARES/MARES PER JUTJAR ELS CASOS DE DUBTE QUE ES PRESENTIN
EN L’APLICACIÓ D’AQUESTES NORMES.
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