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1. CARTA DE BENVINGUDA. DADES D’INTERÈS 

                                                           CURS: 2018-19 

Benvingudes famílies: 

L’equip de l’Escola Infantil Municipal BENIRRÀS ,un volem donar la benvinguda al nou curs 2018/19. Un 

curs que iniciem amb la il·lusió per compartir amb vosaltres l’educació dels vostres fills i filles. 

També volem agrair la confiança que heu dipositat amb nosaltres per compartir aquesta feina tan 

important.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US INFORMEM D’UNA SÈRIE DE DADES DEL VOSTRE INTERÈS: 

SETEMBRE 2018 

 

DIVENDRES...28 
17:00hS. 
18:00hs. 

REUNIÓ D’INICI DE CURS AMB LES FAMÌLIES  
-Reunió general 
-Reunió de cada grup a la seva classe   

 

OCTUBRE 2018 

 

DILLUNS ...1 INICI DE CURS  
 

DILLUNS.1 Pels antics 
alumnes  
Horari Normal 
Pels nous alumnes i 
les seves famílies  
De 9:00hs a 12:00hs. 

PORTES OBERTES  
És el primer contacte amb l’espai, els racons de joc i les joguines de la seva 
classe, les mestres, els altres infants i les famílies 
 
 
. 

“TOT EL QUE REALMENTE NECCESITO SABER ENVERS DE COM VIURE, QUE FER I 

COM SER HO VAIG APRENDRE EN EL JARDÍ D’INFÀNCIA. 

LA SAVIESA NO ESTAVA EN EL CIM DE LA MUNTANYA DE LA CARRERA EDUCATIVA, 

SINÓ ALLÀ EN EL CLOT D’ARENA DEL JARDÍ DE L’ESCOLA   

                                                                                           (Robert Fulghum) 
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*Les noves famílies tingueu en compte que durant els primer dies d’escola,per tal d’afavorir l’adaptació 

dels vostres fills/es realitzaran un horari reduït. Es concretarà en la primera reunió de curs a cada 

classe i amb l’educadora”. 

 

 

2. PRESENTACIÓ DEL CENTRE 

L’ Escola Infantil Municipal Benirràs, és un centre d’Educació Infantil de 0 a 3 anys de titularitat Municipal. 

El model  de la Escoleta , posa l’accent en la qualitat del servei,des de diferents perspectives: la dels 

infants, les famílies, les professionals i la comunitat. 

La nostra tasca és acompanyar als infants i les seves famílies durant aquesta etapa educativa, en el seu 

procés de desenvolupament i creixement. Per això , la relació amb les famílies la considerem primordial i 

forma part de la nostra quotidianitat tant el diàleg del dia a dia, com els canals d’intercanvi,comunicació i 

participació establerts. Considerem sempre les famílies com a principals educadors dels seus fills. 

Els eixos fonamentals de la nostra línea metodològica tenen els següents punts claus:   

Centrada en les experiències quotidianes: Tractant-les amb molta cura, respectant la diversitat, les 

necessitats i el procés individual de cada infant. Els infants necessiten tenir cobertes les seves necessitats 

bàsiques per estar tranquils, relaxats i sentir-se segurs. 

Basada en el joc : Considerem el joc com a mitjà fonamental per estimular l’experimentació, la descoberta 

i les ganes d’aprendre i créixer que té l’Infant. A través d’aquest, imita, comprèn i es  va adaptant 

progressivament a la realitat que l’envolta. Per això, preparem els espais i fem propostes enriquidores. 

Activa y experimental: Aprofitarem l’exploració motriu i sensorial com a vies d’investigació i 

descobriment de l’ entorn social ,físic i d’un mateix. 

Sense fragmentacions de la realitat: potenciarem el concepte d’educació integral, entenent el 

desenvolupament d’una manera global,on les capacitats motrius, afectives, emocional i intel·lectuals 

progressen a l’uníson. 

L’Equip educatiu està format per mestres i tècniques d’educació infantil. 

Treballem en equip, establint i acordant aspectes de contingut pedagògic i organitzatiu per tal d’oferir la 

màxima qualitat educativa als infants i les famílies de l’escola. 

Disposem de cuina pròpia amb l’elaboració dels àpats en el mateix centre.  
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3. EQUIP DOCENT i NO DOCENT 

 

 

         DIRECCIÓ  I  COORDINACIÓ 

 

 Mª Teresa Elías Lascano ( Maestra ) 

 

 

        TUTORES              Curs 2018-19 

 

 

 Carolina Torres Torres  (Tècnic Educació Infantil)      

 Antonia Marí Ruiz(Tècnic Educació Infantil)      

 Mª Angeles Goméz Sánchez (Tècnic Educació Infantil)   

 Vanesa Ramón Torres (Tècnic Educació Infantil)  

 Mª Carmen García Ortiz (Mestra)  

 Eva Ferrer Subirana (Tècnic Educació Infantil)  

 Patricia Escandell Vidal(Tècnic Educació Infantil) 

 

 

Educadores de SUPORT  i TALLERISTA                          
                  Curs 2018-19 

 

 

 Susana Pons Martín (Tècnic Educació Infantil)  

 Marilina Marí Marí (Tècnic Educació Infantil) 

 

              CUINA           Curs 2018-19 

 

 Rafaela Expósito Blanca 

 

               NETEJA           Curs  2018-19 

 

 Empresa de Neteja (contractada per l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja 
 
 

MANTENIMENTO        Curs 2018-19 
 

 Encarregat de Manteniment de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja 
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ORGANITZACIÓ DEL CURS 
 

 Grups classe i Educadores 

Grups de nens/es: Equip Educatiu Nascut Nens/es 

Pollets Carolina TorresTorres 2018 7 

Ossets (Grup 1) Antonia Mari Ruiz Gener a Maig 2017 12 

Ossets (Grup 2) MªAngeles Goméz Sánchez Maig a Desembre .2017 12 

Suport a la classe de Ossets Susana Pons Martin   

Tortugues (Grup 1) Vanesa Ramón Torres Enero a Marzo 2016 14 

Tortugues (Grup 2) Mª Carmen Garcia Ortiz Abril a Setembre 2016 12 

Tortugues (Grup 3) Eva Ferrer Subirana 
Patricia Escandell Vidal 

Septiembre a Diciembre 
2016 

 
10 

Suport en las aules i TallerIsta Marilina Marí Marí   

Coordinació y Direcció Mª Teresa Elías Lascano   

 
 

 

4. LES NOSTRES PROPOSTES I PROJECTES DE TREBALL AL LLARG DEL CURS SON: 

    CLASSE DELS POLLETS 0-1 ANY 

 HÀBITS I RUTINES 

 AUTONOMIA 

 MÚSICA I CANÇONS 

 PLÀSTICA 

 JOCS DE FALDA 

 CONTES i FOTOS 

 PSICOMOTRICITAT 

 PANERA DELS TRESORS i JOC HEURISTIC 

 EXPERIMENTACIÓ 

 IOGA 

         CLASSE DELS OSSETS 1-2 ANYS 

 HÀBITS i VALORS 

 JOC HEURÍSTIC 

 PSICOMOTRICITAT 

 MÚSICA 

 EXPERIMENTACIÓ 

 PLÀSTICA 

 ELS SENTITS 

 EDUCACIÓ EMOCIONAL 

 ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE 

 IOGA 

 FESTES 
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 EXCURSIO PEL ENTORN 

 JOC LLIURE 

 

        CLASSE DE LES TORTUGUES  2-3 ANY 

 HÀBITS i RUTINES 

 TEMES TRANSVERSALS   (Els Valors: Educació per a la no discriminació per raó de sexe -

Educació mediambiental- Educació a la Diversitat) 

 IOGA  

 COORDINACIÓ ENTRE EL PRIMER I SEGON CICLE  ( 1 dia en cada trimestre) 

 

Aquestos es treballen diàriament i en tots els moments del dia, encara que cada activitat o 

proposta de joc que realitzen a l’aula té uns objectius específics. 

 ALTRES PROPOSTES i ACTIVITATS 

 PSICOMOTRICITAT ( 1 dia a la setmana) 

 ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE 

 PISCINA (1 dia a la setmana ) 

 VISITA DE PARES 

 PLÀSTICA I EXPERIMENTACIÓ 

 JOC PER RACONS  

 MUSICA 

 SALA DE LA LLUM 

 MANUELITA ( La nostra mascota i es fa diàriament) 

 FESTES 

 I els puguin sorgir al llarg del curs. 

 

 CALENDARI ESCOLAR I HORARIS: 

 

1. Calendari Escolar: 

             El calendari escolar es facilita a les famílies , queda exposat als plafons d’ entrada a cada classe i a 

la Web de l’Escoleta. 

El curs escolar començarà el dia 1 d’octubre. 

Les vacances escolars ,Dies festius i dies no lectius es gaudiran seguint el calendari establert segon la 

resolució de la Consellera d’ E.C i U de 18 d’ Abril de 2018. També es gaudiran les festes propis del 

Municipi  i 2 dies de lliure disposició 
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CALENDARI ESCOLAR 2018-19 

1er Trimestre 

1 de Octubre Inicio de curso escolar 

12 de Octubre (Festivo) Fiesta Nacional 

1 de Noviembre (Festivo)  Dia de Todos los Santos 

2 de Noviembre (Festivo) Dia de Libre disposición 

Del 24 de Diciembre al 6 de enero (Ambos 
inclusive) 

Vacaciones de Navidad 

 

2do. Cuatrimestre 

7 de enero Regresamos a la escuela 

28 de Febrero  Fiesta Escolar Unificada 

1 de Marzo  (Festivo) Dia de les Islas Baleares) 

Del 18 de abril al 28 de abril (Ambos inclusive) Semana Santa 

 

3er. Cuatrimestre 

29 de abril Regresamos la escuela 

1 de Mayo (Festivo) Dia de los trabajadores 

24 de Mayo Dia de Libre disposición 

24 de Junio (Festivo) Sant Joan 

5 de Agosto (Festivo) Santa María 

15 de Agosto (Festivo) Asunción de la Virgen 

 

ESCOLA D’ESTIU 

 Els períodes lectius destinats a impartir classe a l’estiu amb els grups de 0-1 i 1-2 anys els dies: 

1 de juliol i el 20 de setembre de 2019 

  

 Els períodes lectius destinats a impartir classe a l’estiu amb els grups d’ alumnes de 2-3 anys 

tindrà lloc entre el dies:  

1 de juliol i el començament del curs 2019-20 al segon cicle d’educació infantil. 

 

El centre romandrà tancat per: 
 Neteja i condicionament dels espais per el nou curs, els següents dies : 
 
                                                 Del 23 al 30 de Setembre ambdós inclosos 
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 Horaris: 

L’horari d’Escola és de les 9:00hs del matí a les 16:30hs de la tarda. 

De 8:30hs a 9:00hs l’escola ofereix el servei d’acollida per a les famílies que ho requereixin per horari 

laboral o familiar. Aquest servei és opcional i té un cost addicional. 

El alumnes nous durant el mes d’octubre  faran horaris progressius d’adaptació seguint les pautes pel 

procés d’adaptació dels infants que, prèviament s’acordaran amb les famílies durant la reunió d’inici de 

curs amb les tutores de classe. 

Els horaris d’entrades i sortides habituals seran els següents: 

 Entrades matí: De 9:00hs a 9:30hs. (Per esmorzar a l’escola) 

                            De 10:30hs a 11:00hs. 

 Sortides matí: De 12:45hs a 13:00hs 

 Sortides tarda: De 14:00hs a 14:30hs (Amb menjador) 

                            De 15:30hs a 16:30ha (Amb menjador i migdiada) 

 

De 9:30hs a 10·0hs., L’escola romandrà tancada pel esmorzar 

De 13:00hs a 14:00hs. L’escola romandrà tancada pel dinar. 

Aquest tancament es fan per facilitar un bon clima de tranquil·litat tan important en aquest moments. 

 En cas de canvi de l’horari concertat caldrà donar l’avís a direcció i lliurar el corresponent formulari 

que es troben a la vostra disposició a l’escola o a la nostra pag. Web. 

 Les faltes s’han de justificar des del primer dia per escrit en l’agenda, per telèfon o via email. Els 

retards ( ja siguin d’ entrada o sortida) també s’han de justificar per escrit (o por telèfon sol en cas 

d’una urgència) 

 

RECOLLIDA DELS INFANTS A L’ESCOLETA 

 La manca d’assistència injustificada durant quinze dies, serà motiu de baixa. 

 A les entrades i sortides de l’ Escoleta, els infants aniran sempre acompanyats per una persona 

adulta. En el supòsit que no siguin els pares qui recullin l’Infant, haurà d’estar autoritzat mitjançant 

els Models oficials que es troben a la vostra disposició a l’escoleta o a la nostra pag. Web. En cas 

d’urgència es podrà avisar a l’educadora pel matí o cridar per telèfon. 

 Els nens/es menors d’ edat no estan autoritzats a endur-se els infants de l’escoleta. 

 

                        5.- INFANTS I SALUT 

El sistema immunitari durant els primers anys de vida no està plenament desenvolupat; per això, els 

infants son més susceptibles a les infeccions i emmalalteixen més sovint que els grans. 
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A l’escoleta on els infants conviuen, cada dia, durant hores, els contagis poden ser més fàcils, però es pot 

minimitzar seguint les indicacions que fan des de la Conselleria de Sanitat (veure Annex ), indicacions que 

cal complir per tal de garantir el benestar col·lectiu . 

Sempre que l’infant es posi malat s’ha d’ avisar a l’escoleta. Es pot cridar per telèfon a primera hora del 

matí per facilitar el funcionament de la classe i de l’ escola, sobretot, si es fa us del menjador. 

 

ELS MEDICAMENTS 

Pel que fa als medicaments que requereixen prescripció facultativa, les famílies han de omplir 

l’autorització que les proporcionarà el centre, aquesta ha d’anar acompanyada de la prescripció mèdica 

corresponent (recepta mèdica, informe mèdic o informe d’ alta hospitalària) 

Es demana a les famílies que sempre que sigui possible, l’ administració dels medicaments no coincideixi 

amb l’ horari escolar. 

 

 

6.-RÈGIMEN ECONÒMIC: 

QUOTES CUR 2016/17 

Import mensual 
D’ escolaritat 

Import acollida 
De 8:30h a9:00h 

Import mensual 
Menjador 

Import diari 
Menjador 

Import diari  
Extensió Horari 

9:00 a 13:00h 
0-1 any: 160€ 
1-3 anys: 130€ 

Mensual : 15€ 
Diari: 2€ 

     

9:00 a 14:30h 
0-1any: 180€ 
1-3 anys: 175,00€ 

 110,00€ 7,00€ Fins les 14:30h 
0-1 any:11€ 
1-3 anys: 9€ 
 

9:00 a 16:30h 
0-1any: 190€ 
1-3 anys: 195,00€ 

 110,00€ 7,00€ Fins les 16:30h 
0-1 any:12€ 
1-3 anys: 11€ 

 

 Les famílies hauran d’abonar la quota que fixi l’ Ajuntament en concepte de matrícula a l’ ingrés de 

l’Infant a l’escoleta. 

 L’import de les mensualitats es el que resulti de la Taxa Municipal i es poden modificar d’acord a 

l’increment que aprovi l’ Ajuntament. 

 Les mensualitats s’abonaran per mesos anticipats. La falta de pagament de dos rebuts consecutius 

sense justificar ni obtenir autorització per a la demora, implicarà la baixa del nen/a del centre, 

previ avís per escrit amb 15 dies d’ antelació. 

 

 

La quota de menjador es cobrarà: 
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      Mes sencer 

      Mig mes 

      Dies solts (per menys o mes de 10 dies). 

 

 El concepte d’ escolaritat contractat s’ abonarà íntegre, encara que l’Infant romangui al centre 

menys hores. 

 El dret de matrícula inclou 2 mesos de vacances fora del curs escolar ( Juliol i Agost). 

 La coincidència de mes de un germà al centre, serà motiu de la següent bonificació en la taxa 

 d’ escolaritat 

            Dos germans: 25% 

            Tres germans: 33% 

            Quatre germans 50% 

 Les famílies nombroses tindran (amb acreditació oficial) un 10% de bonificació en la tasa 

 Quan l’alumne sigui NEE degudament justificades mitjançant informe de l’EAP  tindrà una 

bonificació del 25% en la taxa 

 En cap del casos es farà descompte en la quota de menjador 

 Depenent de la programació de cada curs i a l’escola d’estiu, es cobrarà a part les activitats 

culturals, excursions, fotos, piscina, altres... 

 El curs escolar es considera de l’1 d’ octubre al 30 de juny, ambdós inclosos: 

 Pels nens/es de 0-2 anys L’escola d’ estiu es considera de l’1 de Juliol al 20 de setembre ,ambdós 

inclosos. 

 Pels nens/es de 2-3 anys l’escola d’estiu es considera de l’1 de juliol fins el començament del curs 

2019-20 al segon cicle d’educació infantil. 

 Les famílies que vulguin realitzar les seves vacances dins del període escolar, hauran de comunicar-

ho per escrit el mes anterior al seu gaudiment; seran com a màxim d’un mes i es passarà al 

cobrament la quota ordinària de Escolaritat General (9:00h a 13:00h) descomptant-se tan sols el 

menjador. 

 Si per qualsevol circumstància el Centre ha de tancar les seves instal·lacions i no prestar el servei 

contractat, es contempla fer un descompte per la part proporcional que correspongui a aquest 

tancament. 

 Si dins del període escolar es vol gaudir de més d’un mes de vacances, es perdrà el dret a plaça. 

FORMES DE PAGAMENT 

 Els rebuts es pagaran mitjançant domiciliació bancària, i es passaran al cobrament els dies 

15 de cada mes. 
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7.-RELACIÓ I COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 

Considerem molt important el contacte diari amb les famílies per intercanviar el dia a dia de l’Infant tant a 

l’escola com a casa. 

Per conèixer més bé a l’Infant , és necessari disposar d’informació rellevant sobre el nen/a que arriba a 

l’escoleta. En aquesta informació que es demana a la família, a més de les característiques personals de 

l’Infant, les preferències i els costums, també hi haurà components d’importància sanitària (al·lèrgies, 

antecedents de salut,...) 

 Per a les famílies dels alumnes nous durant el mes d’octubre les educadores tutores faran 

entrevistes a les famílies, per tal d’afavorir l’intercanvií d’informació necessari. 

 Jornada de Portes Obertes: El primer dia de curs, hi haurà unes hores al matí per iniciar el primer 

contacte dels infants i les famílies amb l’escoleta. 

 Cada dia a l’agenda comentem  i/o exposem  per escrit les necessitats bàsiques de l’infant (àpats, 

descans, higiene...) 

 Les activitats de jocs i aprenentatges estaran exposades mitjançant fotos a les entrades de les 

classes o a la nostra pag. Web 

 Els nens/es disposen d’una llibreta viatgera (agenda) personalitzada. Es una eina important de 

comunicació i intercanvi entre les famílies i les educadores. 

 A finals de setembre es convocarà a les famílies a una reunió general de classe. S’informarà sobre 

les programacions d’aula i d’ escola i les pautes organitzatives de funcionament del centre. 

 Al llarg del curs, a petició de les famílies i/o de la tutora ,es poden plantejar trobades individual per 

comentar aspectes puntuals sobre l’ evolució dels infants o altres temes que es consideri adient 

tractar. 

 La pag. Web de l’ escoleta també és una eina que podreu utilitzar per veure la vida de l’escola i 

buscar informació d’ interès. 

  

HORARIS DE TUTORIES  

Classe de 0-1 (Pollets)  Dilluns De 14:30hs. a 15:30hs. 

Classe de 1-2 (Ossets)  Dimarts De 14:30hs. a 15:30hs. 

Classe de 2-3(Tortugues)  Dimecres De 14:30hs. a 15:30hs. 
 

 HORARI DE DIRECCIÓ 

Cada dia  De 10:30hs. a 12:30hs. 

Amb cita prèvia  De 14:00hs. a 15:30hs. 
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8.-COL·LABORACIONS 

 

COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLETA I L’EQUIP D’ ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PSICOPEDAGÒGICA D’ ATENCIÓ  

PRIMERENCA (EAP) 

L’Escoleta col·labora amb (L’EAP) en la tasca de  prevenció , detecció i derivació de possibles alteracions en 

el desenvolupament dels infants que assisteixen a l’ Escola. L’EAP és un servei públic especialitzat en 

l’atenció a la petita infància. 

Aquesta col· laboració es concreta en reunions per a l’intercanviï ,seguiment i assessorament entre les 

educadores i les professionals de l’ EAP, així com també ,quan sigui necessari, a través de l’observació dels 

infants a l’aula. I el corresponent assessorament a les famílies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
E.I.Benirràs 
Codi 0701451 
Ajuntament de Sant Joan de Labritja 

 

                                                Venda de Benirràs 144  Sant Miquel de Balansat  -  Sant Joan de Labritja 

                             Telf.i Fax 971333102  - Mobil 607751175 -  Email.eibenirras@gmail.com  -  web.escoletabenirras.com  

 

                                                                                                                             

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
E.I.Benirràs 
Codi 0701451 
Ajuntament de Sant Joan de Labritja 

 

                                                Venda de Benirràs 144  Sant Miquel de Balansat  -  Sant Joan de Labritja 

                             Telf.i Fax 971333102  - Mobil 607751175 -  Email.eibenirras@gmail.com  -  web.escoletabenirras.com  

 

                                                                                                                             

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 



 
E.I.Benirràs 
Codi 0701451 
Ajuntament de Sant Joan de Labritja 

 

                                                Venda de Benirràs 144  Sant Miquel de Balansat  -  Sant Joan de Labritja 

                             Telf.i Fax 971333102  - Mobil 607751175 -  Email.eibenirras@gmail.com  -  web.escoletabenirras.com  

 

                                                                                                                             

16 

 

PERÍODE D’ ADAPTACIÓ 

 

L’ assistència a l’Escola Infantil suposa per al nen/a començar a familiaritzar-se amb persones, espais i 

materials diferents als coneguts en el seu àmbit domèstic. Aquest canvi farà que vagi ampliant el seu món 

descobreixi les pautes de comportament dels grups socials que l’envolten. 

Per a molts dels nens/es,l’assistència a l’escola  bressol suposa la primera sortida de l’àmbit familiar i per 

tant,un allunyament dels models de referència. Els exigeix un esforç d’adaptació a uns espais, ritmes, 

rutines, companys i adults amb els quals haurà d’establir relacions. Però al mateix temps, l’escoleta suposa 

una oportunitat per créixer i madurar, per afirmar-se en la seva pròpia identitat i iniciar d’aquesta manera, 

el coneixement i l’adaptació al món exterior. 

El nen/a han de ser capaces d’assimilar els canvis que suposa aquesta nova etapa en la seva vida 

quotidiana i per a això,considerem de gran rellevància iniciar el curs amb el que anomenen PROCÈS 

D’ADAPTACIÓ. 

A QUI LI CAL ADAPTAR-SE? 

No són només els nens/es els únics implicats en el procés d’adaptació. La família i l’escola inicien una 

relació i a tots ens cal adaptar-nos. 

L’ ingrés del nen/a en el centre pot fer sorgir en els pares sentiments contradictoris: pors, 

dubtes,desconfiances... 

que sovint els porten a sentir-se culpables per la decisió que han pres de portar el seu fill/a a l’escoleta. 

Preguntes como ara:”estarà bé?”, “haurà plorat gaire estona?” , “estarà sol?”, “tindrà alguna mestra que el 

consoli?”, són algunes de les que es faran pares i mares. 

A partir d’aquí cada família reaccionarà de manera diferent. N’ hi ha que sobre protegeixen el seu fill o que 

s’hi mostren molt exigents o que intenten convèncer els infants que a l’escola s’ho passaran d’ allò més bé, 

n’hi ha que fins i tot eludeixen parlar del tema. Altres famílies ho miren amb més tranquil·litat i procuren 

transmetre al seu fill la idea de normalitat. 

També per les educadores és un període d’adaptació, tot i que en coneixen el procés i la importància en el 

desenvolupament del ne/a. 

Les reaccions dels infants quan ingresses a l’escoleta poden ser molt diverses: alegria desbordant, agitació, 

activitat desenfrenada davant una situació nova... però també pot aparèixer un plor intens, agressions, 

fortes actituds de rebuig o aferrament a les “seves coses” (motxilla, jersei...) també és fàcil trobar nens que 

passats uns dies d’ aparent tranquil·litat (una setmana,un mes...) reaccioni amb plor i rebutgi l’escoleta 

quan pren consciència de la nova situació. 

Cal que siguem especialment sensibles i puguen captar manifestacions subtils del seus estat d’ànim, como 

ara tristor, aïllament , trastorns de son, inapetència.... 
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Totes aquestes reaccions són previsibles  i  és positiu que cada criatura expressi els seus sentiments 
de felicitat o conflicte. 
 

 

ES IMPORTANT... 

  Que els nostres fills/es descobreixin que els podem ajudar a superar les dificultats, malgrat que no 

els les puguem estalviar. 

 Que no posem temps a l’adaptació. Cada nen té el seu ritme. 

 Que visquem la incorporació del nen/a l’escoleta amb la major normalitat i optimisme possibles. 

 

QUE PODEM FER ELS PARES PER FACILITAR L’ ADAPTACIÓ? 

  No parlar mai de l’escola en termes negatius. Ex: “allà aprendràs a menjar!”, “si no et portes bé et 

portaré al cole” 

 Anar anticipants  als infants la seva incorporació a l’escola, tot familiaritzant-los amb els noms dels 

altres nens/es i de les educadores. 

 Procurar que abans d’anar a l’escola coneguin l’edifici, hagin vist el pati... 

 Anar acomodant els ritmes de son, hàbits d’alimentació i petites rutines que seguiran a l’ escoleta. 

 Intentar aclarir dubtes parlant amb les educadores. 

 Ser respectuosos amb la seva incorporació progressiva, sense forçar situacions. 

 Procurar que els nens/es vinguin el més relaxats i tranquils possible. 

 Comentar amb la tutora com ha passat la tarda i la nit anteriors. 

 No enganyar als nens/es. Acomiadar-se cada dia i recordar-los que més tard els vindran a buscar. 

 No allargar excessivament els comiats. 

 Permetre que els nens/es portin algun objecte de casa que els de seguretat (xumet, una nina...) 

 

 
La col·laboració dels pares serà fonamental perquè junts ajudem al fet que els nens/es vegin l’escoleta 

com una casa que els dóna seguretat, confiança, que els ofereix la satisfacció de les seves necessitats, 
que els estimula, en definitiva, una casa on desenvolupar-se i créixer feliços. 
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ORIENTACIONS IB-SALUT SOBRE ADMISSIÓ ALUMNES AMB ALGUNA MALALTIA 
 

               CRITERIS D’EXCLUSIÓ TEMPORAL DE L’ESCOLA PER MALALTIA  
 

 
 
 
Amb carácter general, convé que els infants deixin d’assistir a l’escola o que siguin recollits pels seus 
familiars quan presentin alguns d’aquest símptomes (procurant no alarmar). 
 
 

 Febre (temperatura superior als 38,5º C de temperatura recta o 38º C axil·lar ) 

  

 Letargia o somnolència, irritabilitat o plors persistents, quan són símptomes persistents i en cas de 
no conèixer-ne la seva causa emocional.  

 

 Irritabilitat. 

 

 Plors persistens. 

 

 Dificultats respiratòries  

 

 Diarrea irreprimible líquida o deposicions amb sang o mocs.  

 

 Vòmits intensos.  

 

 Lesions bucals o nafres a la boca associades a la incapacitat de l’Infant de controlar la salivació 
(excepte si el/la pediatre/a determina que no es infecciosa)  

 

 Erupcions a la pell, amb febre o pus fins que el/la pediatre/a determini si la causa és o no 
infecciosa.  

 

 Conjuntivitis (moltes lleganyes) fins la curació.  

 
 
 
 
EN EL PROCÉS DE LES SEGÜENTS MALALTIES INFECCIOSES NO ES PODEN DUR ELS INFANTS AL 
CENTRE DURANT ELS TERMINIS QUE S’INDIQUEN A CONTINUACIÓ 
 
 
Malalties víriques: 
 

 Varicel·la (pigota borda) : Fins que estiguin seques les crostes 
 

 Parotiditis (paperes): fins després de 9 dies d’inflamació de les glàndules.  
 

 Xarampió (rosa): Fins des prés de 7 dies desprès d’haver cedit les taques  

 



 
E.I.Benirràs 
Codi 0701451 
Ajuntament de Sant Joan de Labritja 

 

                                                Venda de Benirràs 144  Sant Miquel de Balansat  -  Sant Joan de Labritja 

                             Telf.i Fax 971333102  - Mobil 607751175 -  Email.eibenirras@gmail.com  -  web.escoletabenirras.com  

 

                                                                                                                             

19 

 Rubèola: fins 6 dies desprès d’haver aparegut les taques.  

 

 Hepatitis A.:fins una semana després de l’aparició de la malatía o la ictericia. En el casos de 
contacte amb altres infants o educadors fins a l’administració de la profilaxi. 

 

 Bronquiolitis per VRS: 2 setmanes. 

 

 Herpes simple: en cas d’estomatitis gingival fin a la curació. Di és cutània, fin a la fase de crosta. 

 

 

 

Malalties parasitàries i fongs: 

 

 Escabiosi (Sarna): fins després d’administrar el tractament (s’ aconsella tractament simultani a 
totes les persones afectades). 

 

 Parasitosi intestinal (cucs, llambrics): fins haver completat el tractament i aconseguit la 
normalització de les deposicions. 

 

 Muguet (plaques blanques a la boca): com a mínim un dia després d’haver començat el tractament. 

 

 

Malaties bacterianes: 

 

 Tuberculosi: fins que el/la pediatre/a ho autoritzi 

 

 Escarlatina: 48 hores després d’haver començat el tractament indicat per la seva pediatra o el seu 
pediatra 

 

 Impetigen (infecció de la pell): 48 hores després d’haver iniciat el tractament. 

 

 Faringitis estreptocòccica (angines): fins 48 hores després d’ haver iniciat el tractament. 

 

 Tosferina ( cucurutxa): com a mínim 21 dies després d’haver començat els atacs de tossina, 
després de cinc diez de l’inici del tractament antiviòtic. 

 

 Malalties invasores per menigococ o hemophilus influenzae tipus b: fins haver superat la fase 
aguda de la malaltia o fins haver completat la quimioprofilaxi. 

 

 Malalties infeccioses bacterianes a les vies respiratòries (adenosi, faringitis, amigdalitis, sinusitis, 
otitis mitjana, traqueobronquitis, prenimònia) que poden excretar o transmetre el patogen 
responsable (pneumococ, haemophilius influenza, strepteococcus  sp) com a mínim 49 hores 
després d’haver iniciat tractament efectiu. 
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Malalties que no son causa d’exclusió  
 

 Conjuntivitis no molt greu (sense pus, nomes llagrimeig o ull vermell)  

 

 Erupcions a la pell sense febre.  

 

 

 Infeccions citomegalovirus.  

 

 Infeccions crònica per virus d’hepatitis B.  

 

 

 Infecció per VIH. 
 
 
En cas de dubte, el millor és consultar-ho al pediatre/la pediatra dels infants.  
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