LLAR D'INFANTS
RALET-RALET
NORMATIVA I INFORMACIONS

CURS 2020/2021

Us volem donar la benvinguda al nou curs escolar i dir-vos que hem estat
treballant per tal de fer realitat la tornada a la Llar d'Infants tot donant
compliment a les mesures establertes pel Departament d'Educació i de
Salut de la Generalitat de Catalunya.

De totes maneres cada dia hi ha notícies noves, així que us anirem
informant de tota l'actualitat que ens va arribant.

Abans de tot, i com a incís, heu de tenir present que aquest any es passara
tota la informació per correu electrònic, així que és molt important que
ens digueu si ho rebeu, aquests correus són els que consten a la nostra
base de dades, per tant reviseu els correus periòdicament i si voleu fer
algun canvi ens ho feu saber.

Informació a tenir en compte molt important:


Les classes s'iniciaran el dia 15 de setembre ja que el 14 és festa
local. Les aules de nadons i mitjans (P-0 i P1) faran un període
d'adaptació com us ha informat la vostra tutora.



Tot el material personal de l'alumne ha d'estar el primer dia a la
seva aula i si no és així portar-lo el dia d'inici de curs juntament amb
el justificant de la quota de material.



Us adjuntem el model de declaració responsable front el COVID-19,
en la que signeu conforme heu pres la temperatura als vostres
fills/es abans de venir a l'escola. Aquest document és obligatori de
dur signat el primer dia segons les instruccions del Departament.



La nostra llar tindrà en funcionament 7 aules, 1 aula de nadons, 3 de
alumnes mitjans i 3 alumnes grans. Els grups seran estables amb la
seva tutora de referència i el mínim possible d'educadores de reforç
que hi intervindran (sempre amb mascareta). Els infants no hauran
de dur mascareta.



Les entrades i sortides es faran per portes diferents, els nadons
entraran per la porta principal, igualment ho faran els alumnes
mitjans (Tafaners), l'aula de mitjans (Eixerits) entraran per la porta
de ferro situada a la dreta de la porta principal, i l'altra aula de
mitjans (Pinxos) entraran pel pàrquing del darrera on hi ha la tanca
blanca. Les tres aules dels grans entraran pel pàrquing del darrera,
tanca blanca, fins arribar a la porta que dóna accés a la Llar
d'Infants.



Els nostres patis estaran sectoritzats per espais respectant els grups
d'aules estables.



La franja horària de menjador està organitzada de 12:00 a 15:00h,
dinaran mantenint la distància de seguretat i respectant els grups
estables.



Puntualitat en les entrades i sortides, el temps és molt important
per al bon funcionament, intenteu d'agilitzar-lo tant com pugueu.



Minimitzar el nombre d'acompanyats de l'infant.
Acollida matinal
Pels infants que fan ús de l'acollida matinal:
 En la franja horària de 7:45 a 8:00h hauran d'entrar per la
porta principal de la Llar d'Infants.

 A partir de les 8:00 fins a les 8:45h per les portes
corresponents.
 A partir de les 8:45h es tancaran portes per poder distribuir
als alumnes d'acollida i preparar les aules.

Quan a les mesures d'higiene per a la prevenció del contagi de virus


Els infants es rentaran les mans amb sabó un mínim de cinc cops al
dia.



Es mantindran els espais ventilats i es desinfectaran a diari.



Sempre que el temps ho permeti es treballarà amb finestres
obertes.



Cada grup estable disposa del seu material didàctic de joc.



Tots els infants utilitzaran el seu got i es rentaran cada dia a l'aula i
el divendres anirà cap a casa.

Protocol d'actuació front un possible cas de Covid-19
Els infants no poden venir a la Llar d'Infants amb febre (37,5 graus).
La
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algun símptoma compatible amb la COVID-19 es durà a terme el següent
protocol d'actuació:
 S'aïllarà a l'alumne en un lloc determinat (aula de psicomotricitat).
 Es contactarà amb la família per a notificar i per a que el vinguin a
buscar.
 Es contactarà amb el responsable COVID-19 del CAP de
Torrefarrera.

 En cas de un resultat PCR positiu, s'aïllarà a tot el grup estable al
qual pertany l'alumne en qüestió durant 14 dies.

Protocol Pedagògic
- En el cas de confinament les famílies rebreu setmanalment un recull
d'activitats mitjançant el bloc de la Llar d'Infants.
- El contacte amb la tutora es farà telemàticament.

Material individual de l'infant
 Cada matí abans d'entrar a l'aula haureu de posar la bata al vostre
fill/a i treure-li les sabates.
 Obligatori portar roba còmoda i marcada, en cas de pèrdua el
centre no es fa responsable.
 Motxilla petita marcada per posar a dintre l'esmorzar, berenar, pitet
i l'agenda diàriament.

Aniversaris
L'aniversari es celebrarà fent protagonista del dia a l'infant. La tradició de
portar esmorzar a l'escola aquest curs queda suspesa temporalment
mentre estiguem dins el període de pandèmia.

Malalties i administració de medicaments
 S'ha de comunicar a la tutora qualsevol problema de tipus mèdic del
vostre fill/a tant bon punt li sigui detectat.
 Els infants amb febre o malalties en especial les contagioses no
podran venir a l'escola.

 Per poder administrar medicació als alumnes, cal aportar una
recepta o informe del metge.

ADRECES INTERÈS

Per donar-vos d'alta i/o contactar amb l'AMPA podeu fer-ho a través de
l'adreça: ampatorrefarrera@gmail.com

Si voleu contactar amb el servei de menjador AUSOLAN, l'horari per a ferho és de 9:00 a 10:00 del matí, el telèfon és 667 604 901.
L'adreça de l'aplicatiu: ausolan777.comocomen.com

El bloc de la nostra escola: https://blocs.xtec.cat/llardinfantsraletralet
i el correu electrònic: c5008017@xtec.cat

Això és tot, desitgem que els vostres infants tinguin una bona entrada de
curs i que aquest es desenvolupi de la millor manera possible.

