Col·legi Maristes Igualada
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

NORMES PEL BON FUNCIONAMENT DE LA LLAR
D’INFANTS MARISTES
 L’hora d’arribada del matí serà de ¾ de 9 a ¼ de 10h. per tal de
començar amb puntualitat les activitats del matí. A la tarda l’hora
d’arribada és de ¾ de 3 a ¼ de 4h.
 Per tal d’atendre bé l’arribada i la sortida dels nens/es a la classe,
l’educadora els rebrà i acomiadarà a la porta de la classe.
 Els nens/es que es queden al menjador han d’esmorzar abans de ¾ de 9
del matí ja que el dinar és a les 12h.
 En cas de no poder organitzar els horaris d’administració de
medicaments a casa, cal portar la recepta del metge actualitzada on hi
consti: nom del nen/a, data i dosis, i omplir el full d’autorització per
administrar-lo les educadores que trobareu a la pàgina web de l’escola o
a secretaria.
 Quan un nen/a tingui febre a partir de 37’5ºC s’avisarà als pares perquè
el vinguin a buscar i no pot venir a l’escola fins que no hagin passat 24 h.
sense febre per tal de descartar qualsevol infecció.
 Mentre els nens i nenes estan amb els pares no es pot jugar a la sala
amb les joguines ja que és un espai pels nens/es de la Llar en hores
lectives.
 Per l’aniversari o el sant si voleu podeu portar una cosa per compartir
amb els companys/es com per exemple: un globus, una piruleta, una
galeta...

TOTES AQUESTES NORMES SÓN DE COMPLIMENT OBLIGATORI, ja que ajuden
a una bona organització interna.
MOLTES GRÀCIES, EQUIP DE LA LLAR D’INFANTS
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QUÈ NECESSITEM ?

I0: MARIETES

ROBA:
 Roba marcada i una beta a la jaqueta per penjar d’uns 10 cm.
 Roba còmoda: els nens/es no poden portar ni “petos”, ni “monos”, ni cinturó, ni
elàstics ja que no facilita el canvi de bolquers.
 Cal tenir un recanvi complet al calaix o a la bossa: mitjons, xandall, sabates, pitet, un
paquet de tovalloletes i una tovallola de mans.
 Un pitet per cada àpat que fan a l’escola.
DORMIR:
 Un empapador de quatre puntes mida bressol.
 Un joc de llençols mida bressol (de sobre i de sota).
 Quan faci fred ja us demanarem un manta.
 Tot ben marcat en un lloc visible per facilitar la seva identificació.
HIGIENE:
 Tots els nens/es hauran de portar una tovallola petita (bidet) amb una beta (10 cm)
a la part ampla i marcada amb el nom.
 Un paquet de tovalloletes al calaix.
 Bolquers.
 Crema protectora pel culet.
 Un xumet ben marcat.
MENJARS:
 L’esmorzar i el berenar han d’anar dins d’una bossa de roba (no MOTXILLA) marcada
en un lloc visible.
 Un plat i una cullera per al triturat de fruita. Tot ben marcat. Se l’enduran cada dia a
casa per rentar.
 Un biberó.
4 fotografies mida carnet (porta-les el primer dia d’adaptació).

