“L’AVANTGUARDA PEDAGÒGICA EN PLENITUD EMOCIONAL”

L’Escola Infantil Peggy-Nens és un centre educatiu adreçat a nens i nenes de 0 a 3 anys.
L’escola té un projecte educatiu adaptat a les necessitats dels infants d’aquestes edats.
Peggy-Nens és un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i comptem amb un molt bon equip de professionals titulats especialitzats en
educació infantil. Un dels objectius de la nostra tasca educativa és ajudar els infants en el
creixement harmònic de les capacitats intel·lectuals, motrius, socials i afectives, sempre en
el marc d’una estreta relació amb la família.
El nostre treball es centra en la figura de l’infant com a protagonista del seu aprenentatge.
Un infant potencialment competent, curiós, observador.... Capaç de descobrir el món que
l’envolta.
El projecte educatiu de Peggy-Nens contempla un programa específic d’estimulació
primerenca.
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OFERIM :
○

Escola per a nens de 4 mesos a 3 anys

○

Escola d’aprenentatges primerencs

○

Cuina pròpia

○

Assessor nutricional

○

Psicòloga, especialista de música, natació i anglès

○

Servei d’activitats extraescolars per a nens/es fins a 14 anys

○

Activitat durant les vacances de Nadal, Setmana Santa, juliol i alguns
dies d’agost i setembre en anglès.

1. NORMATIVA DE L’ESCOLA
NORMES SANITÀRIES
A l’escola hi conviuen diàriament nens i nenes d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3
anys, per això, les condicions higièniques del centre són una de les nostres prioritats
constants del personal de l’escola i cal que ho siguin, també, dels pares.
Per tal de reduir el risc de contagi NO poden assistir a l’escola els nens que presentin:
·

Febre mantinguda. (ni amb antitèrmics). Cal que restin a casa 24h. sense febre
per poder tornar a l’escola.

·

Deposicions diarrèiques de causa infecciosa/ parasitaria

·

Erupcions o altres malalties de la pell, si no hi ha certificat del metge indicant que no
és contagiós.

·

Conjuntivitis i muguet. Hauran de cursar baixa 2 dies per tal de poder subministrar
tractament que redueixi el perill de contagi..

·

Polls i llémenes

·

Grip, varicel·la, rubeola... i altres malalties víriques (Es necessitarà l’alta del seu
pediatre per la reincorporació del nen/a a l’escola)
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Per a l’admissió del nen/a al centre, és obligatori portar un certificat mèdic de no patir cap
malaltia infecto-contagiosa i fotocòpia del calendari de vacunes.
En cas que es posi malalt estant a l’escola, s’avisarà als pares o tutors per tal que sigui
recollit el més aviat possible. En cas de febre alta, si no es localitza als pares o tutors,
s’administrarà la dosis corresponent d’antitèrmic. Heu de signar l’autorització.
En cas de crisi o accident, l’escola intentarà localitzar primer als pares, o bé als
familiars més propers: avis, oncles, etc., si no trobés als primers. Únicament en cas
de no haver localitzat a ningú, l’escola prendrà les decisions d’atenció mèdica al
nen/a que cregui oportunes, sempre, però, sota prescripció facultativa.
El compliment per part de tots de les normes sanitàries és l’única garantia que ens permetrà
estalviar problemes i reduir el risc de contagi.
L’escola té contractada una assegurança d’accidents.
Quan l’infant requereixi algun tipus de medicació dictada pel seu pediatre, els pares hauran
d’escriure a l’agenda la dosi i el període d’administració.
NORMES DE CONVIVÈNCIA I ORGANITZACIÓ
·

Pares i educadores han de mantenir una relació de respecte mutu, col·laboració i
diàleg, en benefici del benestar del nen/a.

·

S’evitarà assistir a l’escola amb objectes de valor (braçalets, cadenes, etc.).
Igualment, no han de portar joguines al centre.

·

Recordeu que qualsevol canvi de domicili, telèfon particular o treball s’ha de
comunicar a secretaria per tal de tenir les dades correctes en els nostres arxius.

·

Per la seguretat dels vostres fills/es, necessitem que ens faciliteu el nom i DNI de les
persones autoritzades a recollir el nen/a.

·

Festes d’aniversari: Ho celebrarem el mateix dia. En compliment de les normes
sanitàries no es poden portar cap pastís fet a casa, us recomanen que porteu una
coca o pa de pessic que els fareu molt més feliços.

·

Els nens que habitualment es queden a dinar, i que per alguna causa no assisteixin
aquell dia a l’escola, caldria que ens ho féssiu saber abans de les 10h. per poder-ho
comunicar a cuina.
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·

Us agrairíem que, per respectar l’hora de la migdiada dels vostres fills, no entressin
ni sortissin nens de 13,00h. a 15,00h., excepcions apart.

·

Cal respectar els horaris de l’escola, tant d’entrada com de sortida. És molt
convenient, tant pel bon funcionament del centre com per les pautes d’ordre dels
infants.

·

Les sortides i excursions formen part de la programació de l’aula, per això, cal que
tots els nens i nenes hi participin.

·

Durant el curs, en algunes ocasions, es demana a les famílies que aportin
determinats materials a l’aula relacionats amb allò que s’està “treballant” per tal de
crear un vincle família-escola que sempre és beneficiós per als més petits.

·

L’infant únicament podrà ser recollit per les persones que figuren a la fitxa
d’inscripció o persones que portin una autorització escrita.

·

Cotxets: Pel bon funcionament de tots nosaltres, us demanem que ens ajudeu en
l’organització dels espais reservats per a cotxets de la següent manera:
-

Infants nascuts l’any 2018: Podeu portar el cotxet que vulgueu

-

Infants nascuts l’any 2017 i 2016: Podeu portar cotxet sempre i quan sigui
plegable, deixant-lo diàriament a l’entrada plegat i desat darrera de les
barres.

-

Per a evitar confusions, és imprescindible que tots els cotxets vagin marcats.
Les mestres us donaran un distintiu amb el nom i cognom de l’infant per tal
que el pengeu en un lloc visible del cotxet.

·

Us preguem que deixeu el mínim de coses possibles en els cotxets.

L’escola sempre està oberta al diàleg, si necessiteu parlar amb una tutora o
qualsevol membre de direcció, si us plau, feu-nos-ho saber i buscarem un moment el
més aviat possible.
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2. TRETS D’IDENTITAT
El projecte educatiu de Peggy-Nens és un compendi de diferents programes i metodologies
educatives capdavanteres:

Fem un seguiment acurat de l’evolució de l’infant, documentat amb informes periòdics i
entrevistes personals amb els pares.
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3. HORARI I VACANCES
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HORARI ESCOLAR:
MATINS

9.00 a 12.00 h.

TARDES

15.00 a 17.00 h.

PERMANÈNCIES MATÍ

7.30 a 8.45 h.

HORARI D’ENTRADA MATI

8:45 a 9:10 h.

HORARI SORTIDA MIGDIA

12:00 h (nens/es que no dinen a l’escola)

HORARI SORTIDA TARDA

15:00h (nens/es que no berenen a l’escola)

HORARI SORTIDA TARDA

16:50 a 17:10 h.

PERMANÈNCIES TARDA

17.10 h a 18.30 h.

Preguem respecteu l’horari d’entrada i sortida pel bon funcionament de l’aula. Si cap
dia heu de portar o recollir el nen fora d’horari, si us plau, agrairíem que fos per un
motiu justificat.
4. RELACIÓ ESCOLA-PARES:
·

Abans de començar les classes, el dia 4 de setembre, els nens/es i els seus pares
faran la primera trobada d’adaptació amb la tutora.

·

A finals de setembre, es faran reunions per nivells per tal de presentar el
funcionament i la programació del curs.

·

Tots els nens i nenes disposen d’una agenda de seguiment diari que serveix d’enllaç
entre casa i l’escola. L’educadora escriu com està el nen/a i allò que ha fet al llarg
del dia. Els pares també es comuniquen amb ella mitjançant aquesta mateixa
llibreta.

5. ALIMENTACIÓ:
L’escola disposa d’un servei d’assessorament nutricional que ens supervisarà els menús de
l’escola, ens farà propostes d’esmorzars i sopars… Anirem informant de les diferents
propostes.
L’escola disposa de servei de menjador per a totes les famílies que ho desitgin. Els menús
que s’elaboren responen a les necessitats dels nens i les nenes d’aquestes edats.
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L’alimentació que reben els nens/es a l’escola està basada en una dieta equilibrada,
revisada per l’assessor nutricional. El menjar arriba fresc cada dia i amb molta cura
s’elabora a la cuina de l’escola per la Puri, la nostra cuinera que forma part de l’equip. Les
pròpies educadores donen de dinar i s’encarreguen que els nens/es facin la migdiada
corresponent.
Els menús es donen als pares a l’inici de cada curs escolar.
A l’escola es preparen tres dietes diferents: una dieta sencera, una dieta mixta i una
dieta triturada. Als lactants se’ls respecta la seva dieta i els seus horaris però, poc a poc i
d’acord amb els pares i el pediatre del nen/a, se’ls va adaptant a l’alimentació normal de
l’escola.
També, i per situacions especials, l’escola té previstes dietes astringents i laxants o altres
transcrites pel metge
Els esmorzars seran només fins a les 8h30. del matí.
Els serveis eventuals de menjador els heu d’apuntar, si és possible, a l’agenda personal o
bé per telèfon i sempre abans de les 10h del matí. Si per qualsevol motiu heu de variar
l’alimentació del nen, ho heu de fer constar també a l’agenda.
6. ACTIVITATS I SORTIDES PEDAGÒGIQUES:
Dins del programa pedagògic, l’escola organitza activitats relacionades amb les festes
tradicionals (la Castanyada, Nadal, Pasqua, St. Jordi, etc.) per a les quals es pot demanar la
col·laboració des de casa i la participació dels pares, avis, etc.
També es programen, per als nens/es de P-2, sortides a l’exterior, adequades a l’edat;
excursions, visites a museus, etc. Els infants de P-1, puntualment, faran alguna sortida. Els
pares o tutors seran els qui autoritzin la participació dels seus fills en totes aquestes
activitats mitjançant una autorització anual que signareu a principi de curs.
Recordem que l’import de les excursions i sortides es pagarà a part.
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7. RÈGIM ECONÒMIC:
Les mensualitats i els altres conceptes vénen determinats, per cada centre, d’acord amb
l’Associació de Llars d’infants de Catalunya.
El primer dia de cada mes, es giraran els rebuts per domiciliació bancària del corresponent
mes en curs. També es podrà abonar en metàl·lic a la mateixa escola entre els 5 primers
dies d’aquell mes o mitjançant Xec Guarderia (Sodexo, Edenred o UP ) i/o VISA. Aquelles
famílies que paguin amb xec guarderia, us demanem, si us plau, que ajusteu l’import
mensualment.
Les famílies que paguin a l’escola, poden dipositar l’import dins d’un sobre amb el nom de
l’infant a la bústia que trobareu a l’entrada, al costat de la porta de l’escola.
Els lliurarem, dins l’agenda, el rebut corresponent i el canvi, si cal.
Si un alumne no assisteix a classe durant una setmana seguida, se li descomptarà un 50%
de la quota de dinar de la setmana en el proper rebut.
Tots els canvis que es produeixin en l’horari del nen/a, servei de mitja pensió etc., caldrà
comunicar-los abans del dia 20 del mes anterior.
L’import del rebut inclou:
·

Especialista en anglès

·

Especialista de música

·

Informes i programació

·

Assessor nutricional

·

Material didàctic

·

Conferències pels pares

·

Servei administratiu

·

Formació a les mestres

·

Neteja i manteniment

·

Assegurança escolar

·

Despeses de material (Pàgina web, material escolar fungible, àlbums, noves tecnologies)

No s’inclou: Sortides, piscina ni equip escolar.
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Matrícules:
Per als alumnes que restin a l’escola el curs següent, es farà el pagament de la matrícula al
mes de maig.
Baixes:
·

En cas de baixa, s’haurà d’avisar amb una antelació mínima de quinze dies (no es
tornarà l’import de la matrícula).

·

Durant el curs escolar, la baixa definitiva s’entendrà com una vacant disponible per
un altre alumne.

·

En cas de baixa, ja sigui per malaltia, viatge llarg, etc. s’haurà d’abonar una quota
mínima de 100€ mensuals per tal de mantenir la plaça.

·

Ja que una plaça és per tot el curs escolar (11 mesos) no es podrà concedir baixa a
cap alumne el mes de juliol. En tots els casos s’haurà d’abonar l’escolaritat d’aquests
11 mesos.
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8. UNIFORME I EQUIP ESCOLAR
L’escola disposa d’un equip escolar. Els nens/es a partir de 12 mesos han de venir
tots els dies amb el xandall de l‘escola posat, això ajuda molt a l’autonomia i mobilitat
dels infants. Podeu comprar-ho a:
http://uniformesminime.com
·

La bata tornarà a casa, per tal de ser rentada, el dimecres i divendres de cada
setmana. La màrfega, el divendres.

·

Totes les peces de roba (motxilles, bossa, màrfega, xandalls...) hauran d’estar
degudament marcades amb nom i cognom complerts en un lloc visible. Els abrics i
les bates de pintura aniran amb una veta d’uns 20 cm, per poder-ho penjar amb
comoditat.

·

Us lliurarem, de manera gratuïta, una agenda que servirà de connexió entre l’escola i
la família.

·

Cal que porteu dos pitets diaris (un per dinar i un altre per berenar) que tornaran a
casa diàriament per rentar.

CADA NEN/A HA DE PORTAR:
·

Bolquers: Caldrà portar un paquet (màxim 20 bolquers). S’avisarà quan
s’estiguin acabant.

·

Xumet: Ha d’anar marcat amb el nom i cognom de l’infant i es quedarà a
l’escola.

·

Tovalloletes amb sabó: Són d’ús personal i es quedaran a l’escola.

·

Biberó de plàstic per beure (fins els 12 mesos) es quedarà a l’escola

·

Mocadors de paper (kleenex): Una caixa per trimestre.

·

Raspall de dents: Un per trimestre (els nens/es de les aules de P-2)

·

Fotografia: Dues fotos recents de 10x15 aproximadament i 2 fotos mida carnet.

·

Crema culet

·

Bossa recanvi: Amb una muda complerta d’interior i d’exterior.

·

Màrfega: Tornarà a casa els divendres per ser rentada.

·

Dos pitets de l’escola: Diaris dins la motxilla.
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NOTES IMPORTANTS:
·

És necessari que tots els pares tinguin una entrevista personal amb les
educadores dels seus fills, abans de la incorporació del nen/a al centre.

·

L’escola disposa d’una pàgina web que cada dia s’actualitza amb
informació relativa a les activitats que realitzaran els nens/es a l’aula,
fotografies, notes d’interès.

·

Si una família té problemes per pagar la quota d’ensenyament que ho
comuniqui, si us plau, a direcció i intentarem trobar una solució.

·

Per a més informació podeu connectar-vos a la pàgina web de l’escola o bé
enviar-nos un correu electrònic.
www.peggy-nens.com
info@peggy-nens.com

-------------------------------- PER LLIURAR A LA TUTORA D’AULA --------------------------En/Na.........................................................................................................................................
.
amb DNI................................................ pares de l’alumne.......................................................
Coneixen i accepten les normes de l’escola infantil Peggy-Nens.

Data..............................................

Signatura…..................................
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