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Reglament de règim intern i projecte educatiu de la Guarderia El Floquet 

 

Capítol Preliminar 

 

A la Guarderia El Floquet no hi haurà cap tipus de discriminació per raça, sexe, llengua, 

creença o ideologia tant pel que fa als infants, com als pares, mares, tutors o tutores. 

 

CAPÍTOL 1 

FUNCIONS DE LA GUARDERIA 

Article 1. – Objecte i finalitat. 

La Guarderia El Floquet té una funció social i en cap cas és un substitut de la família sinó que 

s’entén com a un complement educatiu de la família. Es considera que té una incidència 

important i directa sobre la salut física i emocional de l’infant i sobre el seu desenvolupament 

social intel·lectual. La seva funció primordial és educativa. 

L’objectiu de la Guarderia El Floquet és donar un servei esporàdic als pares o responsables dels 

infants que afavoreixi el desenvolupament de cada infant, que li permeti adquirir els requisits 

bàsics per afavorir la integració de l’infant en societat i a la cultura de la muntanya, de la neu 

i de les activitats que envolten la neu, tot sense discriminacions de cap classe. 

Se seguiran les orientacions educatives i pedagògiques segons l’edat dels infants. Aquestes 

orientacions s’especifiquen al Projecte Educatiu. 

Article 2. – La família a Guarderia El Floquet. 

La Guarderia El Floquet potenciarà la participació activa dels pares, mares, tutors i tutores dels 

infants a través del correu electrònic, assegurant un contacte que permeti als qui tenen cura 

de l’infant, un coneixement de l’educació i de les inquietuds de la Guarderia El Floquet. 

La Guarderia El Floquet mantindrà el contacte amb les persones responsables dels infants 

respectant sempre l’atribució legal de la pàtria potestat. 

Article 3. – Aspectes d’atenció social 

En cas de que es detecti qualsevol necessitat sociofamiliar, indicis de desatenció, etc. en un 

infant, la direcció ho posarà en coneixement dels Serveis Socials de la parròquia per tal que 

puguin elaborar el pla de treball adient. 
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CAPÍTOL 2 

ORGANITZACIÓ 

Article 4. – Organigrama 

DIRECCIÓ DEL CENTRE 

RESPONSABLE 

EDUCADORES 

AUXILIARS – RECEPCIONISTA – AGENTS DE NETEJA 

 

Article 5. – Qüestions generals. 

5.1. -  El personal de la Guarderia El Floquet gaudeix de la titulació o certificació acadèmica 

requerida en el article 18, 19 i 20 del Reglament de guarderies infantils aprovat per el Govern 

en data 27 d’abril del 2005. 

5.2. – L’organització interna i pedagògica és elaborada i portada a terme per la direcció i 

l’equip educatiu i auxiliar. 

5.3. – La gestió del servei és a càrrec de la direcció del centre. 

5.4. - La direcció de la Guarderia El Floquet serà l’enllaç entre pares, equip educatiu, auxiliars i 

serveis. 

Article 6. – Direcció 

La direcció té les responsabilitats esmentades en els articles 18 i 32 del Reglament de guarderies 

infantils aprovat pel Govern en data 27 d’abril del 2005, que es perllonguen durant tota la 

jornada laboral, inclòs, en el seu cas, el períodes dels àpats, sortides, excursions, etc. 

Article 7. – Personal educatiu i auxiliars. 

El personal educatiu (responsable i auxiliars) té les responsabilitats esmentades en els articles 

19, 20, 33 i 34 del Reglament de guarderies infantils aprovat per el Govern en data 27 d’abril 

del 2005, que es perllonguen durant tota la jornada laboral, inclòs, en el seu cas, el períodes 

dels àpats, sortides, excursions, etc. 

Article 8. – Personal en pràctiques. 

8.1. La Guarderia El Floquet podrà acollir personal en pràctiques, les condicions d’admissió del 

qual serà el compromís de complir la jornada de l’horari escolar, - matí i tarda - , quedant fixat 

el mateix des de començament, així com que es comprometi a atenir-se a les directrius i règim 

intern de la Guarderia El Floquet. 

8.2. – El personal en pràctiques actuarà de forma subordinada a les educadores de l’aula i que 

són les màximes responsables. 

Article 9. – Instal·lacions i materials. 

La Guarderia El Floquet del Tarter disposa de les instal·lacions següents: 
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- Al local 1: espai a l’entrada per aparcar cotxets (plegats), recepció i despatx d’educadores, 

un espai per depositar les pertinències de cada infant, un espai multifuncional per acollir nens 

de 1 a 8 anys, un lavabo i un canviador. 

- Al local 2: espai a l’entrada per aparcar cotxets (plegats), office i bugaderia, biberoneria, 

un espai multifuncional per acollir nens de 4 mesos a 8 anys, un dormitori compartit, un lavabo 

i un canviador. 

Totes les instal·lacions, materials de construcció o decoració, equipament, mobiliari, 

mecanismes, il·luminació, etc. compleix els requisits del Reglament de guarderies infantils 

aprovat per el Govern en data 27 d’abril del 2005. 

 

CAPÍTOL 3 

FUNCIONAMENT 

Article 11. – Preinscripció 

La preinscripció es realitzarà via e-mail a l’adreça de correu electrònic del centre 

(elfloquet.andorra@gmail.com) o a través de la web a l’apartat inscripcions. El sol·licitant rebrà 

una confirmació amb la informació següent: nom dels pares o tutors, telèfon de contacte, nom 

de l’infant, dia o estada al centre, cost estimatiu. Es recordarà als sol·licitants les condicions 

d’inscripció definitiva. 

Article 12. – Inscripció 

Es recomana  que els pares o responsables facin una reserva de plaça (preinscripció). Tot i amb 

això, quan la demanda sigui superior a les places disponibles la preinscripció no suposarà un 

dret per obtenir de manera segura una plaça i en la data desitjada pels pares o responsables. 

Es respectarà rigorosament l’ordre de preinscripció. 

No es farà discriminació en l’admissió i atenció dels infants per raó de procedència, raça, 

religió, llengua, o qualsevol altre criteri contrari al principi d’igualtat. 

Abans d’inscriure un infant, els pares o responsables podran visitar la Guarderia El Floquet i 

conèixer el reglament i projecte educatiu que la regula. 

Article 13. – Normativa d’admissions. 

Per a la inscripció de l’infant caldrà presentar la documentació següent: 

- 1 fotografia de carnet.     

- Certificat mèdic lliurat per un pediatre o metge de capçalera que no pateix malalties 

que li impedeixin la convivència amb altres infants. 

- Fotocòpia del carnet de vacunació (en cas de ser resident a Andorra) 

- Fotocòpia de la targeta de la CASS, titular assegurat i infant beneficiari (en cas de ser 

resident a Andorra). 

- Còpia del justificant de l’assegurança prevista a l’article 14 d’aquest reglament (en cas 

de ser resident a Andorra). 

L’admissió serà definitiva quan l’expedient administratiu sigui complert i els pares o responsables 

hagin signat el contracte tipus (Inscripció). 
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Article 14. – Protecció de dades 

En compliment del que disposa la Llei 15/2003 del 18 de desembre de protecció de dades de 

caràcter personal, la Guarderia El Floquet informa que les dades que ens faciliteu seran 

incorporades al fitxer informatitzat de dades personals, la titularitat i responsabilitat del qual 

correspon a la Guarderia El Floquet, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la 

seguretat i la confidencialitat. Per poder exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i 

supressió, us podeu adreçar per escrit al correu electrònic : elfloquet.andorra@gmail.com 

Article 15. – Normes econòmiques 

15.1. – S’estableix una quota que cada any serà revisada per la direcció del centre i de la qual 

les pares seran informats. 

15.2. –Les tarifes de la Guarderia El Floquet són les següents: 

Preu 1 dia (de 09:00 a les 15:00) ............................................................................................  49,00 € 

Preu ½ dia (de 9h a 12h o de 14h a les 17h) .........................................................................  35,00 € 

Preu 2 dies (esquí o apres-esqui) .............................................................................................  97,00 € 

Preu 5 dies (9h a 15h)  ............................................................................................................  178,00 € 

Preu Hora .....................................................................................................................................  13,00 € 

Hora mainadera ......................................................................................................................... 15,00 € 

Preu especial parròquia  ................................................................................................... 35,00€ /dia 

Dinar (menú 2 plats).....................................................................................................................  10,00 € 

Dinar (pure) ...................................................................................................................................  6,00 € 

Assegurança Extraescolar ...........................................................................................................  3,00 € 

 

* Impostos inclosos 

Aquestes tarifes amb el corresponents preus es col·locaran en un lloc ben visible de la 

Guarderia El Floquet per donar-ne coneixement. 

15.3. – Quan coincideixin a la Guarderia El Floquet dos o més germans, s’aplicarà un 

descompte del 10% de la tarifa a cada germà. 

Qualsevol eventualitat plantejada pels responsables dels menors, que no estigui prevista en el 

present reglament, es trametrà la proposta a la direcció de la Guarderia El Floquet per a la 

seva resolució. 

Article 16. – Control mèdic i control higiènico-sanitari. 

Control mèdic 

17.1. – Quan un infant presenti símptomes de febre o malestar s’informarà als pares o persones 

autoritzades. A partir de 38ºC (temperatura axil·lar) o 38,5ºC (temperatura rectal), o presumpta 

malaltia s’avisarà als pares o persones autoritzades per a que passin a recollir l’infant el més 

aviat possible, amb un màxim de 2 hores. 

Quan un infant pateix una malaltia infecto-contagiosa que impedeixi la convivència amb 

d’altres infants no podrà restar a al classe i, per acceptar-lo després de la malaltia, s’exigirà un 
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certificat del seu metge pediatra o de capçalera que certifiqui que ja no existeix perill de 

contagi. 

En el cas que un infant hagi de prendre un medicament, aquest haurà d’anar acompanyat 

obligatòriament de la fotocòpia de la recepta mèdica, on s’indiqui la dosi, l’interval entre les 

dosis i la durada del tractament i el certificat d’assistència a la Guarderia El Floquet. 

En cas d’un problema greu en la salut de l’infant i de no poder localitzar als pares o 

responsables, la direcció prendrà les mesures més adients, acceptades prèviament pels pares 

o responsables, tal com es preveu en el full d’inscripció. 

17.2. – Al personal que treballa a la Guarderia El Floquet se li exigirà la presentació d’un 

certificat mèdic que acrediti no patir dèficits sensorials o motors importants, ni malalties infecto-

contagioses que puguin afectar la salut dels infants i/o la d’altres treballadors de la Guarderia 

El Floquet i que s’indiquin l’estat de vacunes previst al de Reglament de guarderies infantils 

aprovat per el Govern en data 27 d’abril del 2005. En cas que en algun moment pateixi una 

malaltia que pugui afectar als infants i/o la d’altres treballadors de la Guarderia El Floquet, no 

podrà continuar exercint la seva tasca i per incorporar-se al seu lloc de treball haurà de 

presentar un certificat mèdic. 

Periòdicament el Servei de Salut Escolar practicarà una prova de tuberculina als treballadors 

de la Guarderia El Floquet i si és necessari es podrà dur a terme mesures diagnostiques i/o 

terapèutiques que garanteixin el control higiènico-sanitàries. Igualment el Servei de Salut 

Escolar efectua un control del carnet de vacunes. 

Control higiènico-sanitari 

Per motius de seguretat i salut i per tal de mantenir la Guarderia El Floquet en òptimes 

condicions higiènico-sanitàries, de manera periòdica, s’efectuen diversos treballs que es 

contracten a empreses especialitzades (previst a l’article 23, 24, 25 i 26). 

Article 18. – Normes de la Guarderia El Floquet i Responsabilitat del pares o tutors. 

- Els nens han d’entrar a l’aula amb la bata posada (a partir de que comencen a 

caminar) i sense sabates per a tots els infants. 

- Els pares o responsables no entraran a la zona multifuncional reservada als infants per 

motius d’higiene i ordre. 

- Es permetrà l’accés als pares o responsables a les classes únicament per causa de força 

major justificada i mitjançant comunicació prèvia a la direcció del centre o per realitzar 

activitats de la programació d’aula amb col·laboració d’aquests. 

- Els pares o responsables han de respectar l’horari de la Guarderia El Floquet. 

- Els cotxets han d’estar plegats a la zona habilitada. 

- Els infants han d’anar vestits amb roba i calçat còmode, prèviament marcada amb el 

nom de l’infant. 

- En el cas de realitza sortides al parc de neu, l’infant haurà de disposar d’una equitació 

adequada per a realitzar l’activitat. 

- No es podrà accedir a l’espai multifuncional amb botes neu, aigua, sabates, etc. 

- Per a la seguretat dels infants queda prohibit que aquests portin joies o joguines de casa. 

En cas de que els pares o responsables no respectin aquesta norma la Guarderia El 
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Floquet no es fa responsables de la seva pèrdua o deteriorament i, per tant, no hi haurà 

lloc a reclamacions de cap tipus. 

Responsabilitat dels Pares o Tutors 

- Facilitar a la direcció de la Guarderia El Floquet totes les dades, la informació i els 

documents que se’ls hi demanin, que siguin necessaris per al compliment de les funcions 

assignades legalment als centres. 

- Recollir l’infant quan acabi l’horari establert ja que les situacions que es produeixen amb 

posterioritat són responsabilitat dels pares, dels tutors i dels guardadors. 

- Recollir sense dilacions l’infant que es posin malalts mentre és al centre, des del moment 

en què se li ha comunicat la situació i com a màxim en dues hores. 

- Vetllar per la seguretat i la qualitat de la guarda dels fills i, per tant, en cas de constatar 

qualsevol deficiència en el funcionament de guarda, estan obligats a comunicar-ho 

immediatament a la direcció del centre i, si aquesta no pren les mesures que considerin 

necessàries, se n’ha d’informar l’Administració pública competent, d’acord amb la 

normativa vigent. 

- Avisar el/la director/a de la Guarderia El Floquet en cas d’absència o sortides 

excepcionals dels infants. 

- En cas que no siguin els pares o responsables que recullin els infants, al centre es disposa 

de fulls d’autoritzacions que els pares o responsables hauran d’omplir i signar i on hauran 

de constar els noms de les persones que podrien venir a recollir llurs fills (els infants 

solament es lliuraran a les persones majors d’edat degudament autoritzades) 

- És responsabilitat dels pares o responsables mantenir una correcta higiene de llurs fills o 

menors al seu càrrec. 

- Els pares o responsables hauran e portar els bolquers, tovalloletes, xumet, etc. pels seus 

fills, en cas d’haver-ne d’utilitzar 

- Els responsables del infants han de contractar una pòlissa d’assegurança d’accident i 

responsabilitat civil escolar i extraescolar en el moment d’inscripció a la Guarderia El 

Floquet. 

Article 19. – Distribució dels infants als espais 

A al Guarderia El Floquet s’acullen infants de 0,4 a 8 anys i es distribueixen en grups en funció 

de l’edat i desenvolupament psicomotriu. 

Per efectuar els canvis de classes es tindrà en compte el desenvolupament individual de cada 

infant i no només la seva edat. 

Article 20. – Horaris 

La Guarderia El Floquet actualment ofereix un servei d’unes 12 hores diàries segons es detalla 

a continuació: 

L’horari de dilluns a diumenge és de 8.00h a 20.00h 

Les modalitats d’horari que s’ofereixen són: dia complet (dinar no inclòs), horari de mig dia de 

matí (forfet esquí de 8h a 14h), horari de tarda amb berenar (forfet après- esquí de 14h a 20h) 

i per hores soltes. 
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En cas de demandes especials d’horari, dins de les modalitats abans descrites, es valorarà la 

motivació cas per cas i es donarà una resposta raonada als sol·licitants.  

Article 21.- serveis. 

Menjador 

21.1. – El servei de menjador és extern. El menú de la Guarderia El Floquet està elaborat per un 

professional dietista i revisada per un pediatra contractada per el servei de càtering, per tal de 

garantir una dieta equilibrada i adequada a les dels infants i serà variat segons l’època de 

l’any. Els menús no es modificaran salvat casos puntuals de nens al·lèrgics o intolerants 

alimentaris. 

21.2. – L’empresa de càtering contractada disposa de dietes especials per al nen/a amb 

intoleràncies alimentàries. Es posarà en coneixement dels pares el menú que seguirà llurs fills. 

Sortides 

La Guarderia El Floquet, amb finalitat lúdico-educativa, podrà realitzar durant diferents sortides. 

Tots els nens del centre que assisteixin aquest dia faran la sortida prevista. 

 

CAPÍTOL 4 

DOCUMENTS D’INTERÈS 

Article 23. – Pla de Control de plagues 

Partint del Pla de Control de Plagues, aquest control consisteix en: fumigació, desinsectació i 

desparasitització, en funció de les necessitats. 

La direcció efectuarà la planificació anyal d’aquests treballs i, únicament si és necessari, la 

Guarderia El Floquet romandrà tancada. Amb motiu d’aquests treballs s’avisarà als pares o 

responsables amb un temps d’antelació suficient a fi que puguin fer-se’n càrrec del infants en 

els dies que s’assenyalin. 

Article 24. – Pla d’Autocontrol 

D’altra part, cal destacar també el Pla d’Autocontrol de punt de perill. S’efectua una revisió 

periòdica dels aliments i un control diari de la temperatura dels aliments. Com a mesura de 

previsió, es guardarà diàriament i durant 5 dies, una mostra de l’aliment que consumeixen tots 

els infants de la Guarderia El Floquet. 

Tota l’aigua consumida per els infants és mineral i envasada. 

El Pla d’Autocontrol també inclou un Pla de Neteja i organitza el sistema de neteja i desinfecció. 

Article 25. – Assegurança 

La Guarderia El Floquet té contractada una pòlissa d’assegurança multirisc de l’edifici i les 

instal·lacions, a més d’una assegurança de responsabilitat civil. 
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CAPÍTOL 5 

INFRACCIONSS I SANCIONS 

Article 26. – Infraccions 

Es consideren infraccions les conductes següents: 

26.1. – No recollir els infants quan acabi l’horari establert. 

26.2. – No recollir sense dilacions l’infant que es posi malalt mentre és al centre. Els adults 

responsables disposen d’un màxim de dues hores per recollir l’infant des del moment en què se 

li ha comunicat la situació. 

26.3. – No facilitar a la direcció de la Guarderia El Floquet totes les dades, la informació i els 

documents que se’ls hi demanin, que siguin necessaris per al compliment de les funcions 

assignades legalment als centres. 

26.4. – No complir amb les normes establertes per la Guarderia El Floquet, d’una manera 

reiterada. 

Article 27. – Sancions 

La infraccions descrites podran comportar les sancions següents: 

37.1. – En els casos d’incompliment de l’horari de recollida i d’incompliment de recollir amb 

celeritat l’infant quan s’ha comunicat als responsables que està malalt, es podrà aplicar la 

suspensió d’assistència del menor al centre. 

37.2. – En el supòsit de manca de col·laboració amb la direcció de la Guarderia El Floquet 

s’aplicarà una suspensió d’assistència del menor al centre. 

37.3. – Quan s’hagi sancionat en tres ocasions al responsable de l’infant, s’aplicarà la baixa 

definitiva de l’infant del centre. 

Article 28. – Procediments en les sancions 

S’estableix un procediment sancionador específic per tramitar aquelles conductes dels pares, 

tutors o guardadors dels infants usuaris de la Guarderia El Floquet que dificulten i/o pertorben 

el bon funcionament del centre. 

28.1. – En tots els casos, quan es detecta que els responsables del infants estan vulnerant les 

normes establertes en el present reglament, l’òrgan competent ha de realitzar un informe 

exhaustiu que reculli totes les circumstàncies. 

28.2. – En primer lloc, s’informa degudament als responsables dels menors, i en el cas que 

persisteixi aquest aconducta, s’iniciarà el procediment específic. 

28.3 – El personal educatiu que constat que es produeix un incompliment previst a l’article 29, 

han de fer signar als pare, tutors o als guardadors un full de retard estès per duplicat, en el qual 

s’especificarà l’hora, el nom de l’infant, i la signatura del personal educatiu i del responsables 

del menor. 
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28.4. – En cas que els responsables de l’infant es neguin a signar, en presència de dos testimonis, 

que seran personal del centre, es farà constar aquesta circumstància en el full i s’informarà 

verbalment als interessats d’aquest fet, lliurant-los una copia del mateix. 

28.5. – Les sancions previstes en el present reglament s’aplicaran d’immediat després de la 

resolució de l’òrgan competent. 

28.6. – Les conductes que infringeixen els present reglament, comeses pels responsables dels 

infants, prescriuen en un termini d’un any, a comptar des de que s’hagi comès la infracció 
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FUNCIONAMENT DEL 

CENTRE 
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 HORARIS 

Els horaris d'atenció als infants que ofereix el centre són de dilluns a diumenge de 8:00 

a 20:00. L'horari d'entrada i sortida són molt flexibles i aleatoris, per aquest motiu sempre 

es respectarà els horaris del centre pel que fa als moments de menjar i temps de 

descans. 

Els temps de rutines del centre son: 

> 08:30h esmorzar 

> 10:00h mig matí 

> 12:30h dinar 

> 16:00h berenar 

> 19:00h sopar 

El calendari o dies d’obertura són tots els dies de la temporada d'hivern marcat per les 

estacions. Però pot ser que, durant l'estiu ,el centre obri esporàdicament per cobrir les 

necessitats de turistes o per cobrir les vacances de la guarderia comunal. 
 

 LLISTAT DE SERVEIS I PREUS 

> Preus del centre: 

Preu 1 dia (de 09:00 a les 15:00) ............................................................................................  49,00 € 

Preu ½ dia (de 9h a 12h o de 14h a les 17h) .........................................................................  35,00 € 

Preu 2 dies (esquí o apres-esqui) .............................................................................................  97,00 € 

Preu 5 dies (9h a 15h)  ............................................................................................................  178,00 € 

Preu Hora .....................................................................................................................................  13,00 € 

Hora mainadera ......................................................................................................................... 15,00 € 

Preu especial parròquia  ................................................................................................... 35,00€ /dia 

Dinar (menú 2 plats).....................................................................................................................  10,00 € 

Dinar (pure) ...................................................................................................................................  6,00 € 

Assegurança Extraescolar ...........................................................................................................  3,00 € 

 

 SERVEI DE MENJADOR 

El centre disposa d'un servei de càtering que elabora diàriament els menús necessaris 

segons les necessitats del centre, amb la particularitat de poder oferir 3 tipus de cuina: 

triturat, semi-triturat o normal. L'horari dels àpats és l’indicat anteriorment. 

Per als nadons que prenen biberó, es respecta el ritme i freqüència de cada infant.  

El moment dels àpats és molt important tant pels infants i per les educadores. Cal una 

bona organització que permeti un clima distès però eficaç, donant molta importància 

a la higiene personal abans i després dels àpats.  
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 NOMBRE D'ALUMNES I AULE 

El centre disposa de 2 aules, el menjador i un office: 

Aula dels Ninots de Neu: Aquesta aula disposa de capacitat per a 14 alumnes de més 

de 18 mesos. Hi treballen d’1 a 3 educadores segons si és temporada alta o baixa. 

Aula dels Floquets: Aquesta aula disposa de capacitat per a 7 alumnes de 4 mesos a 

18 mesos. Hi treballen d’1 a 2 educadores segons si és temporada alta o baixa. 

 

 PERSONAL DEL CENTRE 

El personal del centre està compost de: 

Direcció: Sofie Juarez Vantieghem (Resolució n. 147004-2014 per treballar en guarderies infantils) 

Educadora: Aida Llandosa (Resolució ______________per treballar en guarderies infantils) 

Educador: Arturo Leon Galvan (Resolució núm. 147014-2014 per treballar en guarderies infantils) 

Educadora de reforç: Begoña Camats (Resolució n. _________ per treballar en guarderies infantils) 

 

 MATERIAL PERSONAL DE CADA INFANT 

El material que cada infant ha de portar i tenir al centre durant la seva estada és: 

 Bolquers  

 Cremes i tovalloletes  

 Llet 

 Muda de recanvi 

 Fotocòpia de la targeta sanitària 

 Fotocòpia del carnet de vacunació 

o llibret pediàtric 

 Assegurança personal 

 Autorització i full d'inscripció 

degudament omplert i signat

 

  COMUNICACIÓ PER ALS PARES 

La guarderia El Floquet manté una estreta col·laboració amb els pares i mares dels 

usuaris dia a dia.   

És molt important, ja que el més habitual és tenir als infants només durant una setmana 

seguida al centre, i els pares necessiten un feedback diari molt específic. Per això, al 

dors de la fulla d'inscripció, s'emplenen unes caselles especialment dissenyades per 

anotar tots els comentaris que els educadors considerin importants. Els pares signen 

diàriament el document, tot testificant que han rebut la informació. A part del contacte 

dia a dia a les entrades i sortides, també disposem en la zona d'entrada, d'un taulell on 

s'apunten les activitats realitzades, s'exposen fotos, treballs o programacions. 

El primer dia, es realitza un entrevista per tal d'obtenir una sèrie de dades i impressions 

sobre els aspectes importants de la vida de l'infant. En aquesta entrevista s'omple la 

fitxa d'inscripció on queda constància del material personal que han portat al centre i 

si encara no en disposen, es fa entrega del dossier explicatiu adjunt a continuació. 
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INFORMACIÓ PER ALS 

PARES 
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QUI SOM  

Som un grup d'educadors infantils amb un únic 

objectiu: fer gaudir els nens de la neu i fer que tota 

la família s'ho passi bé durant les seves vacances 

a Andorra. 

 

Poden els més petits gaudir de la neu? 
 

P: Què cal per a conseguir-ho? 
R: Un equip d’Educadors familiaritzats amb 

l’aprenentatge dels més petits i una gran diversitat 

de jocs orientats a la iniciació i al descobriment 

de la muntanya. 

 

P: Quina és la nostra filosofia? 
R: Volem acostar tots els nens i de manera 

adaptada al meravellós món de la neu. Per 

descobrir pas a pas i gaudint cada vegada més 

la muntanya a l'hivern. 

A El Floquet treballem per apropar de forma 

natural els nens, habituant-los primer amb l'entorn 

i finalment descobrir "la freda i blanca amiga" NEU. 

"Totes les persones grans han estat nens abans 

(però pocs ho recorden)". 

Antoine de Saint-Exupery a El petit príncep. 

 

EXPLORAR, JUGAR I APRENDRE 

 

Les nostres activitats van acompanyades d'un 

ritme diari estructurat per tasques, àpats i descans.  

Al llarg del dia oferim als nens activitats en petits 

grups d'edats similars o, separats per edats.  

SOFIE JUAREZ 
>DIRECTORA DEL CENTRE 

Sóc una persona innovadora, 

amb molta iniciativa i alhora 

treballadora. També em 

caracteritzo per ser creativa i 

molt responsable.  

Des dela meva infància he 

estat en contacte amb la neu, 

passant per la Federació 

Nacional d’Esquí i així 

aconseguir participar en els 

Jocs Olímpics de Vancouver 

2010.  

La meva segona etapa a prop 

de la neu ha estat com a 

monitora al club d’esquíal 

costat dels més petits del pais.  

Posteriorment he treballat al 

Ministeri 

d’Educaciód’Andorraencapça

lant el departament d'esport 

extraescolar. 
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UN DIA A LA GUARDERIA 

El nostre desig és respectar els ritmes biològics 

dels nens. Ens adaptem a les edats dels infants i 

per això els agrupem en 3 grups:   

Per als nadons, disposem d'un servei de 

biberons, purés naturals de verdures, cereals o 

fruites i menjar semitriturat. Els nadons estan en 

una zona adaptada expressament per a ells. 

Es respecten els 5 àpats 

diaris, tenint en compte 

l’horari d’assistència al 

centre: 

> 08:30h esmorzar 

> 10:00h mig matí 

> 12:30h menjar 

> 16:00h berenar 

> 19:00h sopar 

 

Entre cada pausa, i adaptant-nos als grups d'edats, s'organitzen sortides al parc de neu, 

tallers, manualitats, psicomotricitat, jocs d'introducció a la neu, joc lliure i descans. 

 

 

 

 

 

 

Nadons 
Edats del grup: 

de 4 mesos a 1 any 

El nadó en un núvol de 

colors, animals i figures 

divertides. Té el seu espai 

per dormir i una atenció 

molt especial. 

 
Floquets 

Edats del grup: 

de 1 a 2 anys 

La rialla d’un nen que 

descobreix la neu i gaudeix 

jugant no té preu. 

Despertem tots els seus 

sentits! 

 
Ninots de neu 

Edats del grup: 

de 2 a 4 anys 

Farem amics d’altres països 

i viurem experiències 

enriquidores. Aprendrem 

idiomes i jocs d’altres 

cultures. 

El centre està obert tots els dies 

de la temporada d’esquí 

de 8: 00h a 20: 00h  

Es recomana reservar amb 

antelació. 
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ACTIVITATS 

 Sortides a la Neu 

Per iniciar els nens al món de la neu, s'organitzen sortides al parc, en grups reduïts. 

D’aquesta manera, els educadors poden potenciar al màxim les habilitats i 

l’aprenentatge de cada nen centrant-nos en la seguretat del grup. 

 

Els objectius són conèixer i 

respectar les normes de la neu, 

familiaritzar-se amb el medi i 

descobrir les sensacions de fred 

i de lliscament.  

Fem activitats de desenvolu- 

pament motriu amb material 

adaptat, diversos jocs i 

construccions de neu. 

* La sortida al parc de neu es realitza diàriament si les condicions meteorològiques ho permeten. 

La nostra filosofia és gaudir de la neu! 

Primer contacte amb la neu 
Es realitzen jocs per descobrir i conèixer els objectes que ens acompanyen en el món 

de la muntanya. Ens interessem per la flora i la fauna de la muntanya, el material, els 

remuntadors, les pistes d'esquí i aprenem a fer servir les diferents eines adequadament. 
 

Tallers 
>Psicomotricitat >Tallers d’idiomes  

> Manualitats >Tallers de disfresses 

> Biblioteca  >Jocs de construccions 

 

Joc Lliure 
Durant el dia hi ha moments de joc lliure. El centre 

d'infants disposa de mobiliari i joguines perquè els nens 

puguin escollir i jugar sota l'atenta mirada de les 

educadores.  
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OFERTA DE SERVEIS 

PREUS: 
Preu 1 dia (de 09:00 a les 15:00) ............................................................................................  49,00 € 

Preu ½ dia (de 9h a 12h o de 14h a les 17h) .........................................................................  35,00 € 

Preu 2 dies (esquí o apres-esqui) .............................................................................................  97,00 € 

Preu 5 dies (9h a 15h)  ............................................................................................................  178,00 € 

Preu Hora .....................................................................................................................................  13,00 € 

Hora mainadera ......................................................................................................................... 15,00 € 

Preu especial parròquia  ................................................................................................... 35,00€ /dia 

Dinar (menú 2 plats).....................................................................................................................  10,00 € 

Dinar (pure) ...................................................................................................................................  6,00 € 

Assegurança Extraescolar ...........................................................................................................  3,00 € 

Impostos inclosos 

 

CONTACTE 

  Guarderia El Floquet 

Sofie Juarez – Directora del centre 

00 376 855200    

00 376 370711 

Elfloquet.andorra@gamil.com 

www.elfloquet.com 

Edifici Solana del Tarter, Bloc 6, Baixos 

AD100 Canillo 

ANDORRA    
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PROJECTE EDUCATIU 

CURRICULAR DEL CENTRE 
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INTRODUCCIÓ 

El currículum de la Guarderia El Floquet s’estructura en tres grans àrees mitjançant les 

quals l’infant es descobreix a si mateix i a l’entorn. L’infant aprèn a relacionar-se amb 

el medi i realitza un aprenentatge significatiu. La programació de la guarderia es 

centra en les unitats didàctiques donat el caràcter esporàdic de l'estància dels infants, 

tot respectant i complint els objectius generals marcats. 

Les àrees i el àmbits d’aprenentatge són: 

1. Descoberta d’un mateix: aspectes corporals i d’identitat. 

2. Formes de representació (intercomunicació i llenguatge). 

3. Descoberta de l’entorn natural i social. 

 

OBJECTIUS GENERALS  
 

Descoberta d’un mateix: aspectes corporals i d’identitat. 

Aquesta àrea fa referència a la construcció de la pròpia identitat: característiques 

físiques i personals, control i domini del propi cos, coneixement de les capacitats i de 

les limitacions.  

En aquesta àrea apareixen els següents objectius: 

 Conèixer del seu propi cos: segments, les seves necessitats i sensacions per tal de 

poder experimentar. 

 Construir competències: autonomia global, limitacions i seguretat. 

 Realitzar moviments, coordinacions globals i  control postural. 

 Construir nocions d’espai i de temps lligades a les pròpies activitats 

 Desenvolupar habilitats manipulatives 

 Adquirir cura d’un mateix relacionat amb l’àmbit de l’autonomia personal: 

higiene, alimentació, descans, vestir, ordre i salut 

 

Formes de representació (intercomunicació i llenguatge). 

Aquesta àrea fa referència a totes les formes d’expressions que són capaços d’utilitzar. 

En aquesta àrea apareixen els següents objectius: 

 Comprendre i expressar oralment l’adquisició de vocabulari, avaluació de 

situacions i comunicació verbal. 

 Escoltar i expressar mitjançant cançons, danses, ritmes, produccions, imitacions. 

 Observar, experimentar i explorar a través de la percepció sensorial: iniciació a 

les diferents tècniques plàstiques, nocions de mesura (quantitat i espai), 
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identificació d’objectes, formes, comparació, classificació, construcció i 

manipulació dels materials. 

 

Descoberta de l’entorn natural i social. 

Aquesta àrea fa referència a l’adaptació de l’infant al seu entorn: persones i medi que 

l’encerclen, elements, espais, condicions, situacions i relacions que l’envolten. 

En aquesta àrea apareixen els següents objectius: 

 Orientar-se, explorar i localitzar els llocs, persones i objectes habituals del centre. 

 Adaptar-se, interaccionar i tenir cura del seu entorn: amb els infants i educadors, 

amb els diferents zones de joc, menjador, descans i activitats dirigides. 

 Assimilar progressivament les normes i hàbits de convivència: actituds, estratègies 

de col·laboració, interacció i relació social. 

 Aproximar-se i iniciar-se globalment als diversos paisatges com la muntanya i 

l’hivern, relacionar les seves característiques, elements, éssers vius i formes de 

vida. 

 

 PROGRAMACIO DE LES UNITATS DIDACTIQUES I ACTIVITATS 

  

 DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL 

Setmana 

1 
UN PASSEIG 

PER POL 

NORD 

(Els animals 

del pol nord) 

EL FRED I LA 

NEU JA SÓN 

AQUI 

(L'hivern) 

EL GRAN CIRC 

ARRIBA A LA 

NOSTRA 

CIUTAT 

(El circ) 

LA FESTA 

DELS 

NUVOLS 

(L'arc de 

Sant Martí) 

SE’N VA LA 

NEU I 

APAREIXEN 

LES FLORS 

(La 

primavera) 
Setmana 

2 

ESTEM DE 

FESTA: 

CARNESTOLTES 

(Carnestoltes) 

 

Setmana 

3 

JA HA 

ARRIBAT EL 

NADAL! 

(El Nadal) 

JO DE 

GRAN VULL 

SER ... 

(Els oficis) 

MENGEM SA 

 

(Els aliments) 

ANEM 

D'EXCURSIÓ 

AL BOSC 

(Els animals 

del bosc) 

 

Setmana 

4 
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