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LLAR D’INFANTS EL PETIT COMTE 
 
El Petit Comte som una Llar d’Infants Municipal gestionada de forma compartida per 
l’Ajuntament de Besalú i Suara Cooperativa. 

 
Creiem en uns infants capaços d’aprendre significativament, que s’expressen amb molts 
llenguatges, que construeixen coneixements : jugant, observant, experimentant,.... I per 
això, potenciem la seva curiositat, participació i iniciativa i facilitem moments en els 
quals ells poden manipular i experimentar de forma lliure segons el seu interès, 
mitjançant el joc, situacions quotidianes i experiències les quals són nombroses 
oportunitats de coneixements i nous aprenentatges. 
 
A més, l’equip educatiu de l’escola seguim uns criteris pedagògics basats en la 
intencionalitat educativa, en l’educació dels valors, en el treball de les festes i tradicions, 
en l’atenció a la individualitat i en el contacte i intercanvi d’informació diària amb les 
famílies. 
 
HORARIS I SERVEIS 
 
L’escola romandrà oberta de les 7.45h del matí a les 18.00h de la tarda. 
 
ESCOLARITZACIÓ  HORARI D’ENTRADA I SORTIDA 
  ENTRADA SORTIDA 
Acollida matí  7.45 a 8.45  
Escola intensiu matí (4h seguides)  7.45 a 8 

8.30 a 8.45 
9 a 9.15 

11.30 a 11.45 
12.15 a 12.30 
12.45 a 13 

Escola intensiu tarda (4h seguides)  14 a 14.15 17.45 a 18 
Excepte divendres a les 17h 

Escola matí i tarda  
                               

 8.45 a 9.30 
14.45 a 15.00 

11.45 a 12.15 
16.30 a 17.00 

Acollida migdia   12.15 a 13.00 
Menjador i descans   14.45 a 15.00 
Acollida tarda (excepte divendres)   17.00 a 18.00 

 
• Us agraïm tot l’esforç que feu per respectar els horaris d’entrada i sortida per al bon 

funcionament i organització de l’escola.  
• Recordeu que a l’hora de l’entrada ens agradaria que acompanyéssiu al vostre infant 

fins a la seva aula, així tindrem una estona per poder comentar alguna informació 
rellevant , o simplement podeu aprofitar aquest temps a acomiadar-vos del vostre fill o 
filla.  

• Per la seguretat del tots els infants, us agrairíem que sempre que entreu a l’escola 
reviseu que quedin ben tancades les portes, ja sigui la de l’entrada, la del vestíbul o bé 
les de les aules. D’aquesta manera podem evitar incidents no desitjats. 
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• Per la seguretat del vostre fill/a, a l’hora de la sortida no es lliurarà cap infant a cap 
persona desconeguda per les educadores. Si les persones que habitualment venen a 
buscar el vostre fill/a no poden venir a buscar-lo, cal que ens aviseu amb antelació (via 
agenda , telèfon, ...) i indicar qui vindrà a recollir el vostre fill/a, el seu nom i D.N.I. En 
cas que qui vingui a buscar sigui un menor d’edat caldrà una autorització signada amb 
antelació pels pares. 

 
L’EQUIP EDUCATIU 
 
Tots els infants tenen una educadora i aula de referència, encara que, poden ser atesos per 
qualsevol membre de l’equip educatiu, per estudiants en pràctiques i/o per altres 
professionals que participin d’alguna activitat escolar. 
 
4 educadores de referència: són les persones que es fan càrrec dels vostres infants, i amb 
elles anireu seguint l’evolució del vostre fill o filla: 

o Aula ( P0 i P1) : Noemí Martínez 
o Aula (P1) : Cristina Pons. 
o Aula ( P2 i  P1): Susanna Canals. 
o Aula (P2): Irene Vaquero 

 
     2 educadores de suport :són les persones que fan suport a les aules, i permet fer el treball 
en grups més 
    reduïts d’infants: 

o Marta Juncà 
o Marina Puig. 

 
    Direcció : és la persona que s’encarrega de la part de direcció, gestió i administració de 
l’escola: 

o Pilar Saus. 
 

CALENDARI 
 

- El curs escolar s’inicia el 1 de setembre de 2016  i finalitza el 25 de juliol de 2017. 
- Festes  : 

 
- Com a dies de lliure disposició aprovats pels centres educatius de Besalú : 

+ 9 de desembre de 2016 
+ 31 d’octubre del 2016 

                -   Com a festes de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar: 
+ 12 i 13 d’abril del 2017 
+ 23 de juny del 2017 

- Com a festes locals : 
+ 23 de setembre de 2017. 
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+ 7 d’abril del 2017. 
- Com a vacances dels infants : 

+ Del 24 de desembre al 8 de gener (ambdós inclosos). 
+ El dia 23 de desembre es farà horari intensiu fins a les 15h. 

 
* Us recordem que el calendari escolar el podreu trobar en una de les pàgines inicials de 
l’agenda del vostre fill o filla. 
 
 

ALIMENTACIÓ I DESCANS 
 
ESMORZAR: 
• Els infants porten un petit esmorzar a l’escola (recomanem fruita).  
• Per tal d’evitar residus innecessaris i protegir el medi ambient us agrairem que 

l’esmorzar el porteu en una carmanyola. 
 

DINAR: 
• Càtering que ens serveix els menús és Edat 3 
• Els nens i nenes que utilitzin el servei de menjador esporàdicament ho poden fer saber 

a l’educadora de l’aula el mateix dia mitjançant l’agenda, abans de les 9.30 del matí, 
per tal de poder encarregar a cuina els menús necessaris. Sempre que sigui possible 
s’haurà d’avisar amb temps. 

• Cada infant haurà de portar el seu pitet (si és possible amb goma) i marcat amb el 
nom. 

• Els infants que vinguin a la tarda i no es quedin a dinar hauran d’avisar a la tutora per 
poder encarregar el berenar. El cost d’aquest serà de 1€ per dia. 

• Els lactants que iniciïn el triturat, si ho prefereixen, el poden portar de casa. Només 
caldrà que: 

� El triturat sigui congelat per qüestions de seguretat alimentària 
� Aquesta situació es podrà mantenir fins que l’infant compleixi 1 any (ja que 

normalment, en aquesta edat ja s’han incorporat tots els aliments i ja s’han 
habituat a les noves textures)  
 

DESCANS: 
• Cada infant portarà el seu llençol o manta de casa i un coixí. L’objectiu és que l’estona 

de descans sigui més càlida.  
Cada divendres es farà entrega dels llençols que s’hauran de retornar el dilluns 
següent.  
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ELS PARES I L’ESCOLA 
 
La nostra escola bressol considera primordial la relació constant i fluïda amb els pares de 
cada un dels infants, ja que és una tasca compartida entre pares i educadores. 
 
Per aquest motiu agrairem la participació i col·laboració activa de les famílies en la tasca 
conjunta d’educació del vostre fill i filla mitjançant , el contacte diari, l’agenda, 
l’associació de pares, la vostra iniciativa, el grup de pares i la sol·licitud d’entrevistes 
amb l’educadora  sempre que ho considereu necessari. 
 
Participació activa: 

• Sortides 
• Tallers 
• Vine a explicar-nos un conte  
• Maletes viatgeres  
• Mascota de l’aula  
• Oficis i aficions 
• Altres propostes que creieu interessants 

 
Recordeu que la direcció de l’escola està disponible per a totes les famílies els dilluns i 
divendres de 9h a 15h i els dimecres de 9h a 14h i de 17h a 18:45h, per qualsevol dubte, 
suggeriment, aportació... També podeu sol·licitar una cita o reunió fora d’aquest horari. 
 
ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ : 
 
AMPA (Associació de Mares i Pares): Òrgan que promou la participació i col·laboració de 
les famílies dels infants amb l’escola: activitats,festes,...  
 
Consell Escolar: Òrgan col·legiat de participació i decisió format pels següents 
representants escollits democràticament mitjançant un procés electoral: Equip 
educatiu,Pares/mares d’alumnes de l’escola,  Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Besalú.  
Està presidit per la direcció. És l’òrgan on podeu fer arribar propostes, inquietuds,...  a 
través dels vostres representants, i que es valoraran conjuntament.  
 
EN CAS DE MALALTIA DEL VOSTRE FILL/A  
 
La Llar d’Infants és un lloc on el nen aprèn jugant i necessita trobar-s’hi bé per tal de 
viure-ho com una experiència positiva. 
És per això que : 
• El nen, si està malalt o pateix algun malestar, necessita rebre l‘atenció professional 

adequada i  caliu familiar. Per això  és millor que l’ infant es quedi a casa, tant pel seu 
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benestar com per tal d’evitar un risc de contagi per altres nens i nenes, i també pels 
adults del centre. 

• És molt important que tingueu prevista una solució pels dies que el vostre fill/a es posi 
malalt (avis, altres familiars, cangurs,...). 

• En el cas que un nen i nena es posi malalt mentre és a l’escola, els educadors avisaran 
immediatament la família per tal que l’infant malalt no hagi de quedar-se a l’escola més 
temps que el necessari fins que la família el reculli.* 

• Per raons de salut bàsica, les educadores de l’escola bressol no poden subministrar cap 
medicament als infants sense la recepta del pediatra i l’autorització signada dels 
pares per una correcta administració del medicament. S’actuarà de la mateixa manera 
amb els productes homeopàtics. El medicament a de venir amb la dosis preparada dins  

• la xeringa i aquesta dins un tupper. La recepta ha d’especificar: nom producte, dosis, 
hora, i durada del  tractament. 

• Si un infant ha de fer una dieta específica (intolerància al gluten, lactosa, ...), cal un 
certificat mèdic oficial que ho dicti per un metge especialista o pediatre per poder 
sol·licitar la dieta al càtering i justificar-ho formalment. 

 
*mireu el document adjunt  
 
 

QUOTES CURS 2015–2016 
 
El servei de Llar d’Infants Municipal és subvencionat per a tots els seus usuaris. El cost 
anual d’una plaça de la Llar d’infants és subvencionat una part per l’Ajuntament de 
Besalú, Beuda, Sant Ferriol i Maià de Montcal, l’altra per la  Generalitat de Catalunya, i la 
resta l’aboneu les famílies. 
 
La quota inicial és la matrícula que dóna dret a reserva de plaça escolar. Els alumnes ja 
matriculats en cursos anteriors la matrícula l’abonaran el mes de setembre. Les quotes 
que són domiciliades al compte bancari que ens heu proporcionat, es cobraran entre els 
dies 5 i 10 de  cada mes.  
 
Els serveis d’acollida i menjador es cobraran a mes vençut per poder comptabilitzar 
correctament els serveis usats. L’infant que utilitzi de forma esporàdica el servei 
d’acollida se li cobrarà els 6 primers dies a 3 € diaris, a partir del 7è es cobrarà a mes 
sencer. Per a qualsevol modificació de serveis complementaris cal signar l’alta o baixa 
del servei per tal que sigui efectiu, si no és així, es seguirà cobrant la quota del servei. 
 
En cas de quotes no abonades, el primer rebut no pagat implicarà un avís a la família per 
tal que aboni l’import dins un termini. Si no és així implicarà una reunió conjunta de la 
família amb la direcció del centre. D’aquesta reunió en sortiran uns acords de compliment 
obligat per la família. La no assistència injustificada a l’ esmentada reunió o l’ 
incompliment d’aquests acords podrà comportar la pèrdua de la plaça escolar en 
benefici d’un altre infant. 
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Preu curs 2015-16 

Matrícula municipi 90€ anuals  

Matrícula 160€ anuals  

Material 60€ anuals  (Es passa en dos rebuts de 30€ al octubre i 

el mes de març) 

Quota mensual infants 

municipi 

168€ mensuals Aquesta quota contempla les tres franges 

horàries que es posen a disposició de les 

famílies. (intensiu matí, intensiu tarda, o bé Quota mensual infants 245€ mensuals 
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QUÈ CAL PORTAR ? 
 
Tot el que es porti a l’escola haurà d’anar marcat amb el nom i cognoms de 
l’infant, en un lloc clarament visible, per tal de facilitar la tasca de l’educadora. 
 
TOTS ELS INFANTS : 
• 1 motxilla o sarró per poder posar l’agenda, informacions de l’escola, la roba bruta,.. 
• 1 paquet de bolquers, 1 paquet de tovalloletes, 1 crema ( només els infants que no 

controlin esfínters). 
• 1 muda de roba dins una bossa marcada amb els nom de l’infant. 
• 1 xumet si el nen/a el fa servir, marcat amb el nom, i un altre si l’infant es queda a 

dormir. 

matí-tarda) 

Servei de menjador infants  6,2€ dia  

Servei de menjador sense 

menú (lactants) 

3,1€ dia  

Berenar 1€ dia  

Acollida matinal 21€ mensuals De dilluns a divendres 

Acollida migdia 21€ mensuals De dilluns a divendres 

Acollida tarda 16€ mensuals De dilluns a dijous 

Acollida esporàdic 3€ dia A partir del 7è dia es cobrarà a mes 

complet 
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• 1 bata de l’escola, de quadres vermells i blancs, amb una beta per penjar-la. 
 

 
INFANTS P0: 
• Si es queda a dinar i/o berenar :  

• Llet, farinetes i aigua  si encara pren biberó i/o papilla de cereals. 
• Objecte amb el qual dorm ( si es dóna el cas ). 
• Llençols per un llit de baranes 

 
INFANTS P1 I P2: 
• Si es queda a dinar i/o berenar :  

• Objecte amb el qual dorm ( si es dóna el cas ). 
• Llençols i coixí 
• llanterna 

 

 
 
 
Cada cop que s’acabin les existències de bolquers, crema... l’educadora us ho escriurà a 
l’agenda per tal que ens ho pugueu facilitar el més aviat possible. 
És important que el nen vagi vestit el més còmode possible: xandall, pantalons amb 
goma, malles, sense mitges, sabates fàcils de cordar i descordar ( TOT MARCAT AMB 
EL NOM). 
I eviteu que portin cinturons, “ petos”, ... per tal de facilitar la seva autonomia. 
 
 

 
L’EQUIP EDUCATIU TREBALLA AMB MOLTA IL·LUSIÓ PER PODER-VOS 

OFERIR UNA ESCOLA DE QUALITAT. 
ESPEREM SUMAR-HI ELS VOSTRES ESFORÇOS. 

 


