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El nostre estil educatiu neix de la intuïció pedagògica de 
Joaquima de Vedruna. L’educació que desitgem oferir a les 
famílies i alumnes ens exigeix un servei de qualitat i una 
aportació coordinada per part de tots.

La nostra llar obre les portes a totes les famílies per 
descobrir un ventall d’experiències, vivències, escolta, 
estima, respecte i acompanyament.

Tots junts ho fem possible amb la il·lusió de mantenir el 
caliu dels nostres Petits Vedruna.
El nostre objectiu és afavorir el creixement integral i la 
maduració dels alumnes en totes les seves dimensions.
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LA NOSTRA LLAR, PETITS VEDRUNA

Som una llar que 
acull a nens i nenes 
de 4 mesos a 3 
anys, on els oferim 
la possibilitat de 
conviure amb nens 
de la seva edat i amb 
adults que no són els 
seus pares.

La nostra tasca 
complementa a la 
família i mai voldrà 
substituir-la. 

Per tal d’assolir un 
bon aprenentatge, 
seguim el ritme de 
cada nen/a.

T r e b a l l e m  
c o n j u n t a m e n t 
amb uns mateixos 
objectius.

QUI SOM
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• Vetllem pel bon desenvolupament emocional, físic i psíquic 
oferint-li unes condicions que afavoreixin la seva socialització, 
amb nens, adults i pares compartint amb els seus companys 
estones de joc, converses i nous descobriments.

• Transmetrem als nens uns hàbits que els permetran aconseguir 
autonomia, seguretat i els facilitaran l’adquisició de nous 
aprenentatges en el seu progrés personal (menjar, ordre, 
neteja...) i la convivència tot afavorint la igualtat entre les 
persones.

• Potenciem la iniciativa dels nens per tal que ells intentin 
resoldre els seus propis problemes i vagin adquirint autonomia.

• Eduquem els sentits i l’expressió d’aquests (experimentació, 
música, plàstica, etc...)

Tot això ho treballem a través de centres d’interès que es 
proposen als infants durant tot el curs. Procurem tenir en compte 
les capacitats a assolir pels infants que marca Educació.

QUÈ FEM ENVERS LA SOCIALITZACIÓ DELS NENS I NENES
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La llar dóna elements per la tasca educativa.
És molt important que els pares i educadors estiguem sempre en 
contacte per ajudar a que el desenvolupament del nen sigui el 
correcte per a la seva edat.
La llar ofereix als pares la tranquil·litat de deixar els seus fills en 
una casa on se’ls estimen i els ajuden a créixer sans i contents.

QUÈ FEM ENVERS ELS PARES

L’intercanvi entre els pares i els educadors es realitza mitjançant:
• Petites converses diàries que coincideixen amb l’arribada i 

sortida del nen a la llar.
• L’agenda.
• Entrevistes personals al començar, a la meitat, al acabar el 

curs i sempre que calgui.
• Reunions de pares.
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L’adaptació del nen a la llar suposa un esforç per tots plegats, 
nens, pares i educadors. Però el que ho viu més intensament és 
el nen, ja que li costa entendre que els pares el deixin en un lloc 
desconegut amb altres persones. 

Els adults hem de fer el possible perquè aquesta adaptació sigui 
suau, curta i agradable.

COM ÉS L’ADAPTACIÓ
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1. És imprescindible que el nen faci un horari més curt durant 
els primers dies. 

2. Que l’assistència del nen sigui 
continuada, essent puntuals 
a l’hora de recollir-los, això 
l’ajudarà a què l’adaptació a 
la llar sigui més fàcil. 

3. Que els pares acompanyin el 
nen a la llar sense presses, 
fent un acomiadament breu 
i no fent-ho d’amagat. El 
nen ha d’entendre que ara li dieu adéu però que més tard el 
vindreu a buscar.

4. L’activitat de la llar començarà la primera setmana de 
setembre. Entraran tots els nens que ja havien assistit a la 
Llar i els nous ho faran de forma esglaonada segons l’acord 
de pares i educadora.

5. Durant l’adaptació es poden presentar alguns canvis fisiològics 
(diarrees, dècimes de febre, pèrdua de gana, etc...), això no 
ho heu de viure amb angoixa ja que es normalitza aviat.

6. Coordineu-vos amb les educadores per treure-li el bolquer, 
els xumets, o altres objectes als que el nen estigui molt 
acostumat.

7. És convenient que intenteu seguir els horaris d’alimentació i 
descans que es trobarà a la Llar uns dies abans de començar.

8. Esperem que aquesta reducció d’horari no suposi cap 
problema  major ja que, com hem explicat, està pensat per 
una millor adaptació del nen.

9. Cal avisar a l’educadora en cas que reculli el nen algun altre 
familiar, amic o veí.
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Recomanem que quan es vulgui 
celebrar un aniversari evitin 

portar caramels i suggerim 
coca, ensaïmades o similars 
per esmorzar (no pot ser 
casolà), avisant prèviament 
a l’educadora.

Considerem les hores de menjar com uns moments de contacte 
agradables i estimulants com també d’intercanvi social. Procurem 
la participació activa dels infants des de ben petits en tot allò 
que envolta l’estona de menjar.

Per DINAR la llar ofereix servei de càtering. 
Hi ha dos tipus de menú: triturat i no triturat. 
A més a més de menús especials per al·lèrgics, dieta...
Per raons d’organització caldrà que ens aviseu que el nen es 
queda a dinar abans de les 9.15 h.
Els nens utilitzaran aquest servei quan comencin amb el triturat.

L’ESMORZAR s’haurà de portar de casa i se seguirà un menú 
proposat per la llar.

L’últim dia del servei de la llar no 

hi haurà servei de menjador.
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• Creiem que tots els nens d’aquesta edat han de fer la migdiada 
ja que els és necessari fer un descans en les activitats de matí 
i tarda.

• El fet de dormir una estona els fa recobrar forces per continuar 
el seu ritme diari.
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• És important que el nen vagi vestit el més còmode possible 
(pantalons amb goma, en general roba ampla i sabates amb 
velcro).

• Portaran bata quan el nen comenci a caminar. A cada bata hi ha 
d’haver un mocador (pot ser de paper), i s’ha de dur posada de 
casa. S’emportaran la bata diàriament i es donarà l’altra roba 
per rentar, sempre que les educadores ho considerin necessari. 

• El vestit s’ha d’adaptar a la temperatura ambiental, ha de 
permetre que el nen es bellugui amb llibertat i ha de ser fàcil 
de posar i treure, per això, cal que eviteu els “petos”. 

• Tot això facilita el moment de canvi a l’educadora (en els més 
petits) i més tard l’autonomia del nen en l’aprenentatge del 
hàbits de vestir-se i despullar-se.

• Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i cognom. La llar 
no es farà responsable de la roba no marcada i les jaquetes, 
anoracs  han de dur una goma elàstica per poder-les penjar.

• Per la seguretat dels nens/nes no poseu pinces al cap ni gomes 
de plàstic petites.
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 1 samarreta o body (segons estació de màniga llarga o curta)

 1 jersei (segons estació de màniga llarga o curta)

 1 pantaló “tipus xandall”
 1 parell de mitjons
 2 pitets (llar0)
 10 o més bolquers
 1 tovallola de lavabo (amb el nom)

 1 paquet de tovalloletes
 1 pinta
 1 tub de crema
 1 xumet
 1 capsa o paquet de mocadors de paper
 1 calçat de recanvi (si no porten bolquer)

 2 calçotets o calces (si no porten bolquer)

 1 maleta amb cremallera
 1 paquet de mocadors de paper
 1 ampolleta d’aigua 
 1 pitet plastificat, si es queden a dinar
 La bata (quan comenci el fred i el nen ja camini amb seguretat)

Les bates seran del 
model establert per 

l’escola i s’adquiriran 
a través de la 
plataforma.

Cal portar les coses del niu el dia que vingueu a la primera entrevista.

Detallem a continuació les coses necessàries que posareu en 
el niu de cada nen:

Els nens també hauran de portar 
diàriament:
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Trucarem als pares si el seu fill es posa 
malalt durant l’estada a la llar per:
• Febre (temperatura de 37,5 ºC)

• Diarrea o vòmits
• Estomatitis (infeccions i llagues a la boca) 
• Erupció i altres alteracions de la pell 

(excepte si duen l’informe del pediatre amb el  
diagnòstic i indicant que no són contagioses)

• Conjuntivitis
• Polls

És important que el nen es trobi bé quan assisteixi a la llar.

Quan l’infant estigui malalt no s’ha de portar a la llar, ja que no 
es troba bé i no se li pot donar la mateixa atenció que a casa.

En casos de malalties contagioses, s’exposa a la resta del grup al 
contagi. Si el primer nen evita el contagi, és molt probable que 
no hi hagi més casos a la llar.

Això vol dir que no acceptem nens amb febre o malalties 
infeccioses.

Ens abstenim 
d’administrar cap 

medicació dins 
l’horari escolar.

Cada vegada que 

s’administri una nova 

vacuna, ho haureu de 

comunicar a la seva 

educadora.
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INICI DE CURS     5 de setembre de 2018
FINAL DE CURS   30 de juliol de 2019
FESTES DE LLIURE ELECCIÓ   2 de novembre
(Aprovades pel CEM)     7 de desembre
        4 de març
      10 de maig
      10 de juny
VACANCES DE NADAL  del 22 de desem. al 7 de gener
VACANCES DE SETMANA SANTA  del 13 al 22 d’abril
CASALET    del 15 al 18 d’abril

CELEBRACIONS INTERNES DE L’ESCOLA

31 d’octubre
21 de desembre
23 d’abril
22 de maig
30 de juliol

Castanyada
Nadal

Sant Jordi
Santa Joaquima

Fi de curs

SORTIDES  
   LLAR2 visitarà LA GRANJA
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La Llar d’infants romandrà oberta de dilluns a divendres 
de 7.45 del matí a 17.15 h de la tarda

matí de 7.45 a 8.30 h
migdia de 13.00 a 13.30 h

matí a partir de les 8.30 h
tarda a partir de les 14.50 h

SERVEI D’ACOLLIDA

LES ENTRADES

LES SORTIDES matí de les 12.00 a les 12.15 h 
la segona sortida serà a les 12.50 h
a la tarda la sortida és flexible

Si es requereix, es podrà acordar amb 

l’educadora una flexibilitat horària.
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Finals de setembre: reunió pedagògica amb els pares de cada 
curs.
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Per comunicar l’assistència al menjador cal fer-ho a través de la 
plataforma abans de les 9.15 h.
Aquest servei també inclou la vigilància.
Cal que els alumnes portin raspall i pasta de dents.
Els menús del mes els podreu consultar a la web de l’escola.
S’elaboren menús adaptats.

Entreu a https://vedrunatordera.clickedu.eu amb el codi com a 
responsable (pare o mare).    

Accediu a menjador

Seguiu les següents instruccions:
• Aneu a Inscripcions al menjador ALTA D’INSCRIPCIÓ
• Trieu sempre -Tipus d’inscripció: INSCRIPCIÓ PUNTUAL (encara 

que només es vulgui inscriure per un periode de més d’un dia o mesos, 
SEMPRE ha de ser puntual).

• Poseu la data o el període de dates en què l’alumne es quedarà 
a dinar.

• Escolliu menú.
• Indiqueu la forma de pagament.
• Premeu  INSCRIURE (si no ho feu, no es gravarà la inscripció).

INSCRIPCIÓ AL MENJADOR. COM FER-HO?
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BATES

Les BATES les haureu d’adquirir a través de la plataforma.
L’escola disposa d’un mostrari per a qui ho necessiti.

1. Entreu a https://vedrunatordera.clickedu.eu 
amb el codi com a responsable (pare o mare).    

2. A la part inferior de la pàgina trobareu 
“Passarel·les a altres aplicatius”, 
entreu on diu “Botiga online” i seguiu 
les instruccions de compra.

La forma de pagament serà a través de transferència bancària o 
targeta.
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Servei Municipal de Psicologia

Hores concertades 
tel. 93 765 04 75
EAP (dimarts quinzenal)
CEDIAP (fins a 4 anys)
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ALTRES INFORMACIONS

1. Es cobraran 11 mensualitats de setembre a juliol. 

2. En el rebut s’especifica quin és el cost de la plaça escolar i les 
subvencions de l’Ajuntament i d’Ensenyament.

3. Les quotes s’abonaran a principi de mes, 
per domiciliació bancària o bé en efectiu a 
l’administració del centre. 

4. Tots els rebuts que siguin retornats pel banc caldrà 
abonar-los juntament amb les despeses que el seu 
retorn provoquin 2,00€.

5. Les baixes s’han de comunicar abans de finalitzar el mes en curs. 

6. No s’acceptaran baixes pel mes de juliol.

7. Si el centre organitza SORTIDES i ACTIVITATS CULTURALS 
extraordinàries caldrà abonar-les previ avís a les famílies.

8. Les famílies amb TRES O MÉS FILLS ESCOLARITZATS EN EL CENTRE 
gaudiran d’un 30% de bonificació en el cost de les activitats 
complementàries de cada un dels fills. (Sempre que hi hagi un 
mínim de tres fills escolaritzats en el centre).

9. La Llar té contractada amb FIATC l’assegurança de RESPONSABILITAT 
CIVIL per respondre a les reclamacions derivades d’activitats 
escolars. 

Tots els 
conceptes 

facturables es 
trobaran en un 

únic rebut.

Enguany s’oferirà un CASALET per Setmana Santa.
Serà els dies 15, 16, 17 i 18 d’abril, en horari només al matí 

de 9.00 a 13.00 h.

NOVETAT
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QUOTES CURS 2017-2018

Podeu consultar 
sempre l’estat dels 

vostres rebuts a través 
de la plataforma.

QUOTA MENSUAL
200,00€
(7 hores diàries d’atenció 
i english corner a Llar-2) 

SERVEI D’ACOLLIDA

1,50€ (7.45 a 8.30 h)

1,50€ (13.00 a 13.30 h)

SERVEI DE MENJADOR

5,60€ (biberó i permanència)

8,90€ (dinar i permanència opcional)

CASALET SETMANA SANTA

50,00€ 

15,00€ per dia

Entendrem que es fa ús del servei d’acollida si 

no es recull el nen/a a l’hora establerta.
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Trobareu informació del centre i de les seves activitats a:

En el mes d’agost la llar romandrà tancada

Direcció general i 
pedagògica

Àngel Vallicrosa i David Fernández
Concertar hora a la recepció del carrer 
Santa Llúcia, 5 o bé, 
enviant un correu electrònic a 
tordera@vedrunatordera.org

Secretaria i 
Administració

Anna Mató Carbonell 
adtordera@vedrunatordera.org

Comptabilitat Noemi Peregrina Sánchez 
noemiperegrina@vedrunatordera.org

Educadores A hores concertades les quals s’indicaran el 
dia de la reunió de curs. 
Sempre podreu comunicar-vos amb els 
professors a través de la missatgeria interna 
de la plataforma.

Recepció 
C. Santa Llúcia, 5

de dilluns a divendres de 8.00 a 18.00 h 
des del 3 de setembre fins el 31 de juliol 
juliol només matí de 8.00 a 15.00 h

AMPA ampavedrunatordera@gmail.com
facebook.com/ampa.vedrunatordera

https://www.youtube.com/channel/UCx0oCvlIu5aAzNjL5n2EC3g
https://twitter.com/VedrunaTordera
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009431593134&fref=ts
https://www.flickr.com/photos/133239499@N07/albums
https://www.instagram.com/vedrunatordera/
http://ampavedrunatordera@gmail.com
https://www.facebook.com/ampa.vedrunatordera
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La direcció i l’equip d’educadores desitgem que les famílies que formin 
part de la nostra llar trobin un recolzament per l’educació dels seus 
fills, informació sobre temes del seu interès i un espai per relacionar-
se amb altres famílies. I sobretot per a ells un espai agradable on es 
puguin sentir com a casa seva.

1 Llar 0 Mercè Espina

2 Llar 1 Sílvia Alias

3 Llar 1 Zaira Rodríguez

4 Llar 2 Sílvia Pujol

5 Llar 2 Pilar Seguer

6 Coordinadora Eliana B. Romera

7 Suport Irene Moreno

PROFESSORAT

1

6

7

5

4

3

2



APRENDRE A VIURE

Canviem per créixer


