
 
 

ESTIMATS  
PARES I MARES… 

 



 
 
 
QUINS HORARIS FARÉ A LA LLAR D’INFANTS? 
 
La llar d’infants Gu-Gu està oberta de les 08:00 a les 17:00 hores 
L’horari escolar és de 09:00 a 12:15 i de 15:00 a 17:00 
Matí: 

� - � Pel matí entrem de 09:00 a 09:30 i sortim de 12:15 a 13:00 
Tarda: 

 - � Per la tarda entrem de 15:00 a 15:15 i sortim de 16:45 a 17:00 
Recordeu que la porta de la llar d’infants estarà tancada de les 09:30 fins 
les 12:15 i de les 15:15 a les 16:45 i que per entrar o sortir més tard o més 
aviat de la llar ho haureu de comunicar a la meva educadora 
 
Servei de menjador i descans: 

� -  Els més petits de la llar dinaran quan tinguin gana i els de P1 i P2 
ho faran de 12:00 a 13:00  
Un cop acabats de dinar i ben nets anirem a descansar fins les 15:00 
Si em voleu recollir després de dinar ho haureu de fer entre les 15:00 i les 
15:15 
 
Servei d’acollida: 

� - �Si ho necessiteu em podeu portar a la llar entre les 08:00 i les 
09:00 cada dia o els dies que us convinguin. Durant aquesta hora jugaré amb 
els nens i les nenes i si no ho he fet a casa podré esmorzar. 
 
Punts d’entrada i sortida: 
La classe dels bruixots serà el punt d’entrada a l’hora  d’ acollida per a tots 
els grups i serà el punt de sortida dels bruixots i dels mags. 
 
La classe dels follets serà el punt de sortida dels follets i de les fades. 
A les 09:00 i a les 15:00 cada nen hem d’anar a la nostra aula 
Els més petits de l’escola entraran i sortiran sempre de la seva aula, la dels 
angelets  
 

RECORDEU QUE NO PODRÉ SORTIR AMB NINGÚ QUE NO ESTIGUI 
AUTORITZAT 

 



 
 
 
M’HE D’ADAPTAR A LA LLAR D’INFANTS 
 
Quan em porteu a la llar d’infants m’hauré d’acostumar a estar amb altres 
nens i nenes i amb les educadores i també hauré de conèixer l’escola on m’hi  
passaré bona part del dia. 
Segurament ploraré perquè em separaré de vosaltres, de les meves 
joguines, dels meus horaris, deixaré de ser el més guapo del món perquè a 
l’escola hi ha molts nens que són els més guapos del món, potser em pegaran 
o m’esgarraparan o em mossegaran...però potser jo també ho faré!!! Hauré 
de compartir les joguines, menjar sol, fer el que em diu l’educadora...buf! 
Quin munt de canvis que patiré i patireu en pocs dies!!! Però tots tranquils 
que aviat s’acaba i tot torna a la normalitat i potser fins i tot després quan 
em vingueu a buscar no voldré marxar cap a casa!!! 
 
Per què tot vagi bé les educadores ja saben què fer i vosaltres haureu 
d’escoltar el que us diguin i seguir les pautes que elles us marquin. Els 
primers dies només podré estar una estona a la llar i em deixaran portar un 
nino, xumet, una joguina perquè així em senti més segur. Sobretot no us 
poseu nerviosos si faig alguna marranada i no m’enganyeu mai...sempre m’heu 
de dir adéu amb un petó i que vindreu després a buscar-me. 
Tingueu clar que no hi ha cap nen igual i que potser el meu amic o la meva 
cosineta no ploren i jo sí...paciència! I sobretot si teniu algun dubte parleu 
amb la meva educadora i ella segur que us podrà ajudar! 



 
 
 
QUÈ PUC I QUÈ NO PUC PORTAR A LA LLAR D’INFANTS 
 
JOGUINES 
Un cop m’hagi adaptat a l’escola no podré portar cap joguina de casa.  
A la llar tenen moltes joguines per a tots els nens i les nenes. 
Així no m’enfadaré si em prenen la meva o si es perd. 
 
LLAMINADURES 
No puc portar llaminadures a la llar d’infants. Només en puc portar el dia del 
meu aniversari pels meus amics i amigues. 
 
ANEU AMB COMPTE AMB... 
 
UNGLES 
Cal que em talleu sovint les ungles així no faré mal als meus companys si els 
esgarrapo. 
 
POLLS 
Si la meva educadora us diu que tinc polls no us enfadeu! Feu-me el 
tractament ben fet i sobretot no em porteu a la llar fins que no en tingui 
cap així no els passaré als altres nens. 
 
MALALTIES 
Si no em trobo bé millor que no em porteu a la llar perquè no m’ho passaré 
bé i potser encomano la meva malaltia a algun altre nen. 
Si m’he de prendre algun medicament ho heu de dir a la meva educadora i li 
heu de portar la recepta mèdica, sense això no em donaran res i no em 
curaré. 
 
Si no em trobo bé l’educadora us trucarà i de seguida que pugueu  
m’heu de venir a buscar 
 



 
 
 
PÈRDUES I ROBATORIS 
No he de portar res de valor a la llar (joies, diners...) ja que si ho perdo no 
se’n faran responsables 
 
ROBA 
M’heu de posar roba còmoda com ara xandalls i pantalons de goma i les 
sabates, si pot ser amb velcro. Poseu-me una beta a les jaquetes i les bates 
perquè jo tot sol/a les pugui penjar. No us descuideu de portar roba per si 
m’embruto o em faig pipi o caca. Ah i sobretot poseu-hi el meu nom. 
 
INFORMACIÓ 
Per saber totes les coses que faig a la llar d’infants heu de llegir cada dia la 
pissarra que hi ha al costat de la porta de la meva aula. Allí la meva 
educadora cada dia hi escriu les activitats que hem fet. 
També heu de mirar cada dia l’agenda on m’hi escriuran les coses que 
necessiteu saber i on vosaltres també haureu d’escriure les coses que 
vulgueu dir a l’educadora. 
Recordeu que heu de llegir les circulars que em posin a l’agenda i respectar 
els terminis per donar resposta i pagar, si cal. 
 
PSICOMOTRICITAT 
Un dia a la setmana farem psicomotricitat i hauré de portar xandalls i 
bambes còmodes per a saltar i córrer. Sobretot que sigui amb velcro perquè 
me les pugui treure i posar sense l’ajuda de l’educadora. 
 
ESMORZAR 
Si he d’esmorzar a la llar d’infants millor que em doneu fruita, entrepans, 
iogurts...si voleu un dia una pasta però no sempre, és el millor per mi. 
Si he de berenar a la llar ho heu de dir a l’educadora i si algun dia us convé 
que em quedi ho heu de dir de bon matí.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PAGAMENTS 
 
Els rebuts us els passaran pel banc entre el 5 i al 10 de cada mes i recordeu 
que pagueu a mes vençut, és a dir, a l’octubre pagareu el setembre, al 
novembre l’octubre...i així durant tot el curs fins a arribar al juliol que us 
passaran el rebut del mes de juny. 
Si em quedo a dinar, berenar o acollida dies esporàdics ho podeu pagar al 
despatx o podeu demanar que us ho passin amb el rebut. 
Penseu que si retornen el rebut a la llar haureu d’anar a pagar al despatx 
amb un recàrrec de 10€.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
NO PUC ANAR A LA LLAR D’INFANTS SI... 
 

• em trobo malament i no puc participar en les activitats 
• tinc febre, ploro molt, em costa respirar... 
• tinc diarrea o faig caques amb sang o mocs 
• tinc vòmits 
• tinc conjuntivitis 
• tinc polls 
• tinc la varicel·la 
• tinc qualsevol malaltia que pugui contagiar als meus companys 
 
Si les educadores veuen que no em trobo bé us trucaran i m’haureu de 
venir a buscar tan aviat com pugueu.  
Si em porteu al metge i us diu que ja estic bé però encara tinc algun 
d’aquests símptomes us demanaran us justificant del metge on hi 
digui que puc anar a l’escola. 
 
Penseu que tot això que us dic és pel meu bé i pel bé dels altres nens i 
també de les educadores. 
 
Gràcies pares i mares!!! 
 
 
 
 

LES EDUCADORES US DEMANEM QUE RESPECTEU AQUESTES 
NORMES PER UN BON FUNCIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS 

 
MOLTES GRÀCIES 


