USTEC·STEs
per
CURS 2011-2012
CALENDARI DE LES LLARS D’INFANTS DEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
Les llars d’infants del Departament d’Ensenyament estaran obertes per als infants des del dia
12 de setembre de 2011 fins al 29 de juny de 2012. Tindran la consideració de vacances
escolars els períodes següents:
Nadal: del 23 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 2 al 9 d’abril de 2012, ambdós inclosos.
DIES FESTIUS
Quant a dies festius s’aplicaran els articles 7.2 i 7.3 de l’Ordre ENS/102/2011, d’1 de juny
sobre calendari escolar.
En el marc d'aquest calendari escolar, cada centre educatiu pot establir cinc dies festius de
lliure disposició, que no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes, s'han de preveure
en la programació general del centre i s'han de comunicar als serveis territorials.
Tenen també la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del
Departament d'Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local.
HORARI DEL CENTRE
L’horari d’atenció als infants és de 9 a 17 hores, de dilluns a divendres, llevat dels períodes
compresos entre el 12 i el 14 de setembre de 2011 i entre el 25 i el 29 de juny de 2012, durant
els quals l’horari d’atenció als infants serà de 9 a 14 hores.
Les llars d’infants estaran inactives a partir del 9 de juliol de 2012.
PROCÈS D’ADAPTACIÓ
Sens perjudici de l’horari establert d’entrada i sortida, el centre pot considerar la possibilitat de
flexibilitzar l’horari, d’acord amb les necessitats dels infants i de les seves famílies. Cal
considerar també la possibilitat de modificar l’horari en els primers dies de curs per poder dur a
terme el procés d’adaptació dels infants.
Aquest procés té la finalitat d’afavorir una bona adaptació de l’infant, i es concreta en la
programació d’un horari especial durant els primers dies del curs amb una entrada esglaonada
dels nens i nenes.

El procés d’adaptació es durà a terme a totes les llars d’infants, s’ajustarà a les característiques
pròpies de cada centre (dels infants, les famílies, l’entorn, les instal·lacions, etc.) i es
programarà d’acord amb els criteris generals següents:
Continuïtat en el mateix grup, sempre que sigui possible, dels infants que ja hagin
assistit a la llar el curs anterior.
Tramesa de la informació sobre els infants entre el personal educador de manera sistemàtica.
Informació a les famílies sobre e l calendari del procés d’adaptació.
El procés d’adaptació tindrà una durada màxima d’un mes i s’ha de flexibilitzar segons el grau
d’adaptació del nen o nena a la llar d’infants. Dita programació ha de ser aprovada per la
direcció dels serveis territorials.
HORARI DEL PERSONAL
El calendari laboral del personal comprèn de l’1 de setembre de 2011 al 15 de juliol de 2012.
La jornada de treball és de 9 a 17 hores, llevat dels períodes compresos entre l’1 i el 11 de
setembre de 2011 i entre l’1 i el 8 de juliol de 2011, en els quals l’horari de treball és de 9 a 14
hores.
Durant la primera quinzena de juliol de 2011, el personal gaudirà dels dies de premi vinculats
als anys de serveis prestats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Els dies en què no hi hagi atenció directa als infants es dedicaran a l’organització del curs, la
planificació de l’acció educativa i la formació del personal.
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