
LLAR D’INFANTS
Av  Barcelona, 31
Telf. 938031577
08700 IGUALADA

LLAR 1   CARGOLS I PAPALLONES

HORARIS
Els primers dies , si es vol, es podrà fer una entrada esglaonada.

● El curs escolar a la Llar d’Infants va de l’1 de setembre -21al 22 de juliol-22, ambdós inclosos.

● Esmorzar: de 7 a 8:30 pels infants que facin acollida. Els nens/es que NO es quedin a menjador
escolar podran portar un PETIT esmorzar.

● Horari  ample i flexible:
De 7 del matí a  19:00 de la tarda, cada família pot adaptar els horaris a les seves necessitats.
No s’entregarà cap alumne a una persona no habitual si prèviament no es comunica a l’escola mitjançant

la llibreta, via telefònica o personalment.

CAL PORTAR
● 1 ampolla petita d’aigua*

● 1 xumet amb cadena*

● 1 muda completa*

● 2 tovalloles petites, per a les mans

● 1 caixa de mocadors de paper

● 1 paquet de tovalloletes humides

● 1 crema protectora, per al culet

● 1 paquet de bolquers

● Bossa gran de l’escola*   (venda a l’escola)

● Bata de l’escola*  (venda a l’escola)

● Xandall de l’escola. (venda a l’escola)
Cal portar tota la roba marcada amb el nom i cognoms
Les jaquetes i bates també han de portar una veta per poder-les penjar.

Es recomana que els infants portin roba còmoda (peto o cinturó, no).

*TOT EL MATERIAL TORNA A CASA CADA DIA.



MENJADOR
Els infants que es queden a dinar diàriament a l’escola, de 12 a 15h, cal que portin:

● 1 pitet*

● dinar:      - triturat i congelat, dins d’un recipient tancat, si el porten de casa
- o  servei de càtering (escola)

● el berenar, si es queden a la tarda (de 15 a 17) i porten el dinar de casa.

● Els infants que es queden a menjador esporàdicament cal que portin el tiquet de
menjador, catering o de permanències, si porta el menjar de casa (de venda a secretaria
de l’escola)

HIGIENE I SALUT
Quan un nen/a ve a l’escola amb una malaltia contagiosa exposa els altres infants al perill de
contagi, per això és important que no assisteixi a classe

En el cas de detectar febre (37’5º), malestar o qualsevol altre tipus d’afecció en un infant,
s’avisarà ràpidament  la família perquè el vinguin a buscar per tal d’iniciar el tractament
pertinent.
En totes les malalties que cursen amb febre, a més de les recomanacions
específiques per a cadascuna d’elles, cal que el nen/a estigui 24h sense febre
abans de tornar a l’escola.

MEDICAMENTS:

En cas que el nen/a hagi de prendre un medicament dins de l’horari escolar, haurà de portar el
justificant del pediatra amb la dosi, l’hora i una autorització signada pels pares.
(Podeu trobar un model a la pàg web del centre)

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
Per mantenir contacte entre l’escola i la família, fem servir una llibreta per cada nen/a, on donem

informació diària i on anotem les observacions pertinents. Caldria que la reviséssiu cada dia i hi

anotéssiu el que creieu convenient.

També rebreu informació per:

correu electrònic pàg web de l’escola www.monalco.cat

Col·legi Monalco @colmonalco @colmonalco

Grup de difusió nº 619 59 26 72 (cal gravar-lo a contactes  per poder visualitzar els
missatges)

NOTES
● Com a mesura higiènica, no es podrà entrar  dins l’aula.

● Aniversaris: donat que cada vegada ens trobem més intoleràncies i al·lèrgies
alimentaries, l’escola ha valorat celebrar els aniversaris, només, amb la ja tradicional
corona i cançó. Us demanem, per tant, que NO PORTEU RES, per als companys de
classe.

● L’escola no es fa responsable dels cotxets deixats dins el recinte escolar.

● Per tal d’una millor organització en les sortides, preguem a les famílies que recullin
primer els germans més petits.

● Dins el recinte escolar no es permet fumar ni entrar amb animals.

● Per tal de fer més àgil l’entrada dels vostres fills/es el primer dia de classe, dimarts 31
d’agost, d’11 a 13 h, la llar estarà oberta perquè pugueu venir a deixar el material.

CURS 21-22 MOLTES GRÀCIES

http://www.monalco.cat

