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Presentació 
La Llar d'Infants Municipal El Molí Petit és una escola que acull 
infants de 0 a 3 anys. Està gestionada per l'Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses. 

L'escola pretén que els infants gaudeixin de la seva infància en 
un ambient de seguretat física i psíquica, ric en sensacions i 
estímuls. Tot està pensat per a: 

-l'atenció dels més petits 

-la relació estreta amb l'educadora 

-el nombre limitat d'infants per grup 

-les activitats que es proposen 

La finalitat és treballar per tal d'iniciar als infants en 
l'autonomia personal i en el respecte vers els altres. Infants 
actius, capaços d'experimentar, d'expressar-se, d'estimar i de 
ser feliços, en un ambient estimulant, de confiança, alegria i 
serenitat. 

 

Horari 
L'horari de funcionament de la Llar d'Infants és de dilluns a 
divendres de 3/4 de 9 del matí a 1/4 de 6 de la tarda (8.45-
17.15h). Això no vol dir que els infants hagin d'estar tota la 
jornada a l'escola. Per això donem diferents opcions horàries i 
ens adaptem a les necessitats de le sfamílies. Aconsellem que 
l'infant no estigui més de 8 hores a l'escola, perquè és 
important que gaudeixi de temps en l'ambient familiar. 
 
A l'hora de sortir no es lliurarà cap infant a cap persona 
desconeguda per l'equip educatiu. Si és el cas que ha de venir a 
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buscar l'infant una persona diferent, podeu avisar amb antelació. 
En cas que qui vingui a buscar l'infant sigui un menor d'edat 
caldrà una autorització específica. 

 
Les famílies poden entrar a les estances tan a les entrades com a 
les sortides. Passat el període d'adaptació a partir de les 9.45h 
els infants es recolliran a l'entrada de l'escola per no 
interrompre les activitats que ja han començat amb els diferents 
grups. 
 

Equip educatiu 
L'escola té un equip que treballa per oferir un projecte educatiu 
de qualitat. L'escola dels més petits és el primer graó del 
sistema educatiu, i acollim infants dels 4 mesos als 3 anys de 
vida. 
 
Ens definim com una escola laica, inclusiva i activa. Creiem que els 
infants tenen dret a una educació de qualitat de sque neixen, 
dins d'un ambient afectiu i adequat a les seves necessitats. 
 
El nostre projecte d'Escola Verda  també fa que cada curs anem 

ENTRADA 3/4  de 9h a 3/4 de 10h 
(8.45 a 9.45h) 

SORTIDA migdia abans de 
dinar 

3/4 de 12h (11.45h) 

SORTIDA migdia després de 
dinar 

3/4 de 1h (12.45h) 

SORTIDA tarda després del 
descans i entrada tarda pels 
infants que han anat a dinar a 
casa. 

3h (15.00h) 

SORTIDA TARDA 4 a 1/4 de 6h (16.00 a 
17.15h) 
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pensant i valorant la nostra pràctica diària per poder fer cada 
dia una escola més compromesa amb el medi ambient. 
 
La nostra escola els hi ofereix la possibilitat de relacionar-se 
amb altres infants, de compartir el joc, fantasies, vivències i 
aprenentatges, que els ajudaran a construir la seva personalitat, 
per fer possible la comprensió del món que l'envolta i poder-hi 
actuar. 
 
Aquest camí tan apassionant, que vivim amb els infants, no té 
massa sentot si no el compartim amb les famílies, que sou el punt 
de referència dels infants. 
 
L'infant arriba a l'escola amb la seva petita història que 
nosaltres acollim. 
 
Des de l'escola volem conscienciar de la importància del 
respecte cap al món interior de l'infant. No és una miniatura 
de l'adult, és un ésser amb una entitat pròpia. 
 
La nostra tasca, amb els infants, és proporcionar les condicions 
adients, per tal que pugui progressar i desenvolupar-se com a 
persona. 
 

Grups-estances 
L'escola té 3 grups d'infants amb una educadora de referència 
per cada grup i una persona que fa les tasques de suport i de 
direcció del centre. 
 
- I0 grup d'infantil 0 (infants de 0 a 1 any) 
- I1 grup d'infantil 1 (infants d'1 a 2 anys) 
- I2 grup d'infantil 2 (infants de 2 a 3 anys) 
 
L'escola organitza cada curs els grups d'infants i l'equip segons 
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les necessitats del centre i la demanda de les famílies. 

 
Familiarització 
L'infant, en els seus primers dies a l'escola, necessita un temps 
per acomodar-se al seu nou entorn. Aquest fet comporta certa 
intranquil·litat tant als infants com a les famílies. Per tal de 
facilitar la seva estada a l'escola, proposem un incorporació 
gradual de l'infant amb l'acompanyament d'una persona de 
referència si és possible sempre la mateixa. L'acollida és una 
tasca comuna entre l'escola i la família. 
La llar d'infants pot esdevenir pels infants una nova possibilitat 
d'enriquiment i ampliació de les seves experiències, una altra 
manera de créixer i desenvolupar-se en relació als altres 
companys, altres adults i nous espais. 
 
És possible que els infants els calgui temps per conèixer 
l'escola, descobrir-hi coses interessants, adequar-la a les seves 
necessitats i preferències i d'aquesta manera poder-ne gaudir. 
 
D'aquest temps en diem PERÍODE de FAMILIARITZACIÓ. 
I això no és sinó el camí o procés que viu l'infant en el pla dels 
sentiments (afectius, socials, intel··lectuals), tot valorant el 
que suposa la separació de la família i el que el seu dia a dia a 
l'escola li pot oferir. 
 
No són només els més petits els únics implicats en el procés 
d'acollida. La família i l'escola inicien una relació i a tots ens cal 
adaptar-nos a la nova situació. 
 
Per què parlem d'acollida? Perquè en qualsevol situació de canvi, 
tothom necessita un temps per acomodar-se al nou entorn. 
L'infant també necessita un temps per fer cada petita cosa que 
viurà a l'escola i una bona acollida ho farà possible. 
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A la majoria dels casos és la primera separació de l'infant  de 
la seva família. Davant d'aquesta nova situació, una de les 
formes més comunes de comunicació i expressió en els infants 
d'aquestes edats és el plor. Generalment és un plor que ens 
mostra sentiments i li permet a l'infant treure la inquietud i la 
tristesa que li pot provocar la nova situació. Amb menys 
freqüència poden aparèixer malsons, dificultats per dormir, 
regressions (demanar el xumet, voler tornar a dormir al llit dels 
pares,...) 
 
A la llar d'infants prepararem els espais i els materials perquè 
l'infant aquests primers dies vagi agafant confiança i pugui 
gaudir de les noves experiències a l'escola. Considerem que 
l'infant ha fet el seu procés d'entrad a l'escola quan mostra una 
actitud participativa i alegre en seva vida quotidiana. 

 
Relació 
La comunicació amb les famílies i la confiança mútua entre l'equip 
educatiu i les famílies és fonamental pel benestar dels infants i 
és per aquetsa raó que ens comuniquem amb les famílies a través 
de diferents canals: 
*Contacte diari a les entrades i sortides de l'infant a l'escola. 
*Reunió pedagògica quan ja s'ha iniciat el curs. 
*Entrevistes individuals que oferim a mitjans de curs. 
 
*Sempre que la família ho demani o l'educadora ho cregui 
convenient o la família ho necessiti. 
*Durant la primera setmana de setembre es fa una trobada 
família-educadora per poder informar a l'educadora de en quin 
moment maduratiu es troba l'infant, rutines, hàbits,... 
*La llibreta: per el infants del grup d'Infantil 0 l'educadora 
escriurè cada dia com ha passat el dia cada infant. Pels grups 
d'Infantil 1 i Infantil 2, la llibreta servirà de comunicació si fa 
falta però no per escriure diàriament. Només s'utilitzarà en 
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moments puntuals. També servirà per escriure la família si ho 
necessita. 
 
*Valoracions de final d'etapa: per les famílies dels 
infants del grup d'Infantil 2, quan faltin pocs dies per 
acabar el curs, se'ls convocarà per comentar la valoració 
final d'etapa i també s'enviarà aquesta valoració per correu 
electrònic. 
*Butxaca del penjador: cada infant disposa d'un penjador per 
tot el curs. A sobre d'aquest penjador hi ha una butxaca de roba 
on des de l'escola us podem deixar qualsevol informació que 
creiem interessant per vosaltres. 
*Correu elctrònic: farem servir aquest mitjà per enviar-vos 
diferents informacions durant el curs i compartir-vos imatges 
del dia a dia a l'escola.  
*Bloc de fotos: durant el curs anem penjant imatges del nostre 
dia a dia a l'escola a l'adreça: 
https://agora.xtec.cat/llarinfantselmolipetit/ 
 
*Sempre que ho necessiteu ens podeu trobar en horari d'escola 
al telèfon o al correu: 
Telèfon: 972 720 329 
Correu electrònic: llarinfants@santjoandelesabadesses.cat 
 
Les famílies poden participar activament a l'escola a través de 
l'AFA de la Llard'Infants en la que us animem a totes i atots a 
formar-ne part. 

 
Alimentació, higiene, descans i joc 
-Esmorzar:l'esmorzar és un dels àpats més importants del 
dia. Hem de pensar que quan un infant es lleva al matí fa moltes 
hores que no ha menjat res. El seu cos necessita alimentar-se i 
acumular energia. És per això que abans de sortir de casa, 
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aconsellem que l'infant prengui un esmorzar complet, que li 
permet estar actiu per fer les activitats del dia. 
 
Tot i així a l'escola a mig matí oferim als infants fruita per 
esmorzar. 
 

-Dinar: a l'escola, les situacions quotidianes ocupen una gran 
part del dia. Donen seguretat als infants i els ajuda a 
estructurar el temps i l'espai. Els infants aprenen a partir de les 
situacions quotidianes com els àpats, el descans, la higiene 
personal i l'orde, amb l'ajuda d'un clima de comunicació i de 
relació afectiva. 
 
Motivem als infants perquè participin activament fins arribar a 
ser autònoms per menjar sols tot respectant el ritme personal 
de cada infant. El dinar es cuina diàriament a la cuina de 
l'Institut Escola Mestre Andreu. El menú està confeccionat per 
l'empresa que gestiona el servei de menjador, l'equip de l'escola 
el revisa cada mes i fa suggeriments. Cada mes s'envia  a  les 
famílies el menú corresponent al mes.  
 
Per els infants que mengen triturat disposem d'un menú 
establert de 2 setmanes que es van repetint. 
 

Quan l'infant pren biberons, els hauran de portar amb la seva 
llet i els seus cereals si en pren. L'escola disposa d'aigua 
embotellada per preparar-los. 
 
El pas de biberons a triturat i de triturat a sencer s'anirà fent a 
poc a poc i sense presses i sempre d'acord amb les pautes que 
ens indiqui cada família. 
 
L'horari del dinar és de les 11.45 a les 12.45h 
aproximadament. 
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Berenar 
A la tarda, els infants berenen a l'escola aproximadament a les 
15.30 hores. 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Pa 
d'espelta 
amb gall 
d'indi 

Pa integral amb 
xocolata 

 
 

Plàtan 
 
 

Pa blanc 
amb 

formatge 

Pa 
d'espelta 
amb gall 
d'indi 

Suc de taronja 
natural 

Fruita Iogurt La 
Fageda 

Compota de 
poma 

Fruita 

 

Mentre els infants mengen triturat, oferim fruita triturada per 
berenar: poma, plàtan, pera i suc de mandarina o taronja. 
 
Si algun infant necessita alguna dieta especial per prescripció 
mèdica, haurà de portar un informe mèdic signat pel metge. 

 
El descans 
Els infants necessiten descansar al migdia per poder continuar a 
la tarda amb el ritme habitual d'activitat. Durant aquesta estona 
de descans el cervell de l'infant aprofita per assimilar i 
interioritzar els aprenentatges fets durant el matí i així a la 
tarda poder seguir. Ajudem als infants a relaxar-se per adormir-
se. Si l'infant necessita algun objecte per dormir el pot portar 
també a l'escola per facilitar-li el descans. 
 
De la 1 a les 3 hores el centre està amb calma i tranquil·litat 
per poder facilitar el repòs dels infants. 
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La Salut 

Les malalties infeccioses que es poden transmetre d’un infant a 
un altre per qualsevol mecanisme (malalties transmissibles) són 
freqüents en infants escolaritzats. 

 
És important que l’infant es quedi a casa quan: 

-La malaltia li impedeix dur a terme l’activitat amb normalitat. 

-La malaltia requereix més atencions de les que els responsables 
a cmrrec de l’infant poden donar-li, reduint l’atenció envers la 
resta d’infants. 

-L’infant presenta: febre, irritabilitat, plora constantment, 
respira amb dificultat o altres signes que evidenciïn una malaltia 
greu. 

 

 

 

Exemple de malalties infeccioses i temps que s'ha d'evitar 
portar l'infant a la Llar d'Infants: 
 

Tipus de malaltia Període de no assistència 
Infecció respiratòria aguda de vies 

altes 
Fins almenys 24 hores sense febre i 
sense antitèrmics i tolera l'activitat 
general 

Grip Fins almenys 24 hores sense febre i 
sense antitèrmics i tolera l'activitat 
general 

Diarrea Fins a 48 hores des de la darrera 
deposició diarreica. 

Varicel·la Fins al sisè dia després de l'aparició 
de l'exantema, o abans si les lesions 
s'ha assecat i han fet crosta. 

Polls Fins a 24 hores després que s'hagi 

En totes les malalties que cursen febre, a més de les recomanacions específiques 
per a cadascuna d'elles, cal que el nen hagi estat 24 hores sense febre i sense 
antitèrmics abans de tornar a l'escola. 
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iniciat el tractament. No cal 
excloure si l'afectat fa tractament 
adequat. 

Conjuntivitis porulenta Fins a 24 hores d'iniciar el 
tractament. 

 

-davant de qualsevol dubte, es podrà demanar a la família un 
informe mèdic del pediatre conforme l'estat de l'infant no és 
contagiós. 
 
Per poder donar una medicació a l'infant, la família haurà de 
portar, juntament amb el medicament, la recepta mèdica i omplir 
l'autorització que us facilitarem des de l'escola. 
 

Què celebrem a l'escola? 
A la nostra escola celebrem les festes tradicionals i populars, ja 
que aquestes fan viure als infants les festes, tradicions i 
costums de la comunitat a la qual pertany mostrant interès i 
curiositat i vivint-les cada infant a la seva manera, amb l'alegria, 
màgia, il·lusió, fantasia, transformació, misteri,... 
 
Les festes que celebrem són: La Castanyada, Caga Tió, Sant 
Jordi, Pasqua, Festa dels avis i àvies, Festa de final de curs i 
altres que puguin sorgir al llarg del curs escolar. 
 

Què han de portar els infants? 
Tota la roba ha d'anar marcada amb el nom i cognom de l'infant, 
dins d'una bossa de roba, també marcada amb una veta; d'altra 
banda l'escola no es farà responsable de la roba que es pugui 
perdre. 
 
Els jerseis, abrics, jaquetes,...han de portar una veta per poder-
ho penjar al penjador de cada infant. Cal mirar la bossa cada dia, 
el que hi ha a la bossa brut, l'endemà s'ha de canviar per net. 
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Per la comoditat de l'infant i per potenciar el moviment, és 
important que vagi vestit còmodament, amb roba ampla, sense 
tirants ni "peto", ni cinturons, això li permetrà més llibertat de 
moviment i l'ajudarà en el seu procés d'autonomia personal. 
 
El calçat per facilitar que els infants se les puguin treure i posar 
han de ser sempre que sigui possible, amb "velcro" i sense 
cordons. 
 
Cada infant tindrà a l'escola una muda completa adient al temps 
que faci. 
 
Durant l'hivern aconsellem no abrigar excessivament als infants 
ja que a l'escola ja hi ha la temperatura adequada. 
 

Roba i estris necessaris per cada infant 
-1 bata per fer pintura, fang...(de plàstic) amb veta (només 
infantil 1 i 2) 
-1 tovallola mida lavabo amb veta+1 tovallola mida bidet amb 
veta. 
-2 pitets (1 per dinar i 1 per berenar) 
-1 got transparent 
-1 tovalló de roba per dinar 
-1 paquet de bolquers 
-1 paquet de tovalloletes 
-1 caixa de mocadors de paper 
-crema pel culet, oli, talc (el que feu servir) 
-1 mitjons antilliscants 
-1 bossa de roba amb la muda de recanvi marcada amb veta (es 
queda a l'escola) 
-1 bossa de roba per anar i venir de casa a l'escola amb veta. 
-1 jersei o jaqueta pel pati amb veta 
-1 manta petita per la migdiada 
-1 xumet amb una veta curta amb el nom (només si en fa servir) 
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-1 fotografia de l'infant de la car mida cartera i 1 mida foli 
-1 llibreta petita 
 

Documentació administrativa 
- 2 fotografies mida carnet 
 
-1 fotocòpia del carnet de vacunes on figurin les dosis de 
vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si l'infant no ha 
estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres 
circumstàncies, cal presentar un certificat oficial justificatiu. 
 
-1 fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a 
la filiació. Si l'infant està en situació d'acolliments, la resolució 
d'acolliments del Departament de Benestar Social i Família. 
 
-DNI del sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora legal) 
 
-TSI de l'infant (Targeta Sanitària Individual) 
 
 

Preus 
CONCEPTE PREU 
MATRÍCULA (només el primer 
curs) 

120€ anual (sense bonificació) 

 108€ anual (amb bonificació) 
QUOTA 187,95€ mensual (sense bonificació) 
 169,15€ mensual (amb bonificació) 
MATERIAL ESCOLAR I2 40€ anual 
MATERIAL ESCOLAR I1 30€ anual 
MATERIAL ESCOLAR I0 20€ anual 
PSICÒLEG-PSICOMOTRICISTA Gratuït 
DINAR 4,90€ diari// esporàdic màxim 9 

dinars 
BERENAR -fins a 8 berenars al mes 

14,48€/mes 
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 -més de 8 berenars al mes 
28,44€/mes 

QUOTA DE RESERVA per infant 
empadronat al municipi 

44,90€ mensual 

QUOTA DE RESERVA per infant 
NO empadronat al municipi 

48,64€ 

 
Els dinars es comptabilitzen de la següent manera: 
-Usuari fix: 4,90€ per els dies laborables que té cada mes. 
D'aquest import total es desconta 1,10€ per dinar no realitzat si 
aviseu abans de les 9.30h. 
 
-Es comptabilitza com a usuari fix a partir de 10 dinars o més 
al mes. Fins a 9 dinars mensuals es comptabilitza com a 
esporàdic. El preu del dinar esporàdic és de 4,90€. 
 
-Per els infants empadronats al municipi de Sant Joan de les 
Abadesses tindran dret a una bonificació del 10% de la 
matrícula del curs i un 10% de bonificació de la quota mensual. 
Aquesta bonificació s'haurà de demanar mitjançant instància 
genèrica a través del web de l'Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses. 
 
-S'admetrà com a mitjà de pagament els "tiquets guarderia" o 
"guarderia Pass" emesos per les empreses que hagin signat un 
contracte amb l'Ajuntament, el qual, s'haurà de presentar en el 
moment de la sol·licitud per l'aplicació d'aquest mitjà de 
pagament. 
 

Altres 
Els cotxets es poden guardar al porxo de l'entrada de la Llar 
d'Infants. L'escola no es farà responsable de la seva desaparició. 
 
Aconsellem que els infants no portin objectes valuosos a 
l'escola, ja que en cas de pèrdua l'escola no se'n farà 
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responsable. Igualment pel que fa a clips, gometes de cabell, 
perquè poden resultar un perill en cas d'ingestió accidental. 
 
Cada divendres un entregarem les tovalloles per rentar i 
s'hauran de retornar el dilluns següent. 
 

 


