Què és el Niu?
El Niu és un Centre de Suport Familiar que pretén atendre els infants des d’una dimensió
educativa i lúdica i, al mateix temps, ajudar a les famílies a conciliar la vida familiar i laboral.
Oferim servei de guarda infantil de nens i nenes de 0-6 anys, amb horaris i tarifes flexibles per tal
d’adaptar-nos al màxim a les necessitats particulars de cada família.
Estem associats a la Xarxa de Centres de Suport Familiar de Catalunya.
Som dues professionals i mares de família que hem volgut fer un gir en la nostra vida laboral.
Partint de l’experiència i la formació que tenim com a psicòlogues en l’àmbit social i de
l’educació, hem creat el Niu.
Pots venir amb el teu nadó al Niu, des dels primers mesos, i compartir amb altres mares i pares
les teves inquietuds i experiències. S'organitzaran tallers o xerrades en funció de les necessitats
de les famílies.
Al Niu es troben infants de diferents nivells maduratius en un mateix espai. Creiem que això és
enriquidor, perquè els mateixos nens fan de models educatius els uns dels altres. Quan l’activitat
ho requereix, es fan activitats en grups més petits i més homogenis.
Els familiars que ho desitgin poden participar juntament amb els seus fills dels espais i de les
activitats que ofereix el Niu.
Com treballem?
El joc és l’activitat principal dels nens i les nenes. Per mitjà del joc els infants prenen consciència
d’ells mateixos i del seu entorn, es relacionen amb els adults i amb els altres infants.
Al Niu treballem per afavorir el desenvolupament de l’infant amb una metodologia basada en el
joc i l’experimentació. Li oferim materials, textures i objectes naturals diferents per estimular-li
els sentits i les habilitats, sempre respectant els seus interessos i el seu nivell maduratiu.

Donem molta importància a l'aspecte psicomotriu dels infants, perquè tenir un bon control del
cos els donarà més seguretat personal i afavorirà futurs aprenentatges.
Al mateix temps, treballem aspectes de la vida quotidiana, els hàbits d’alimentació, d’higiene i de
descans, que formen part de la rutina de l’infant.
Al Niu volem que els nens se sentin estimats, segurs i cuidats. Per això l’estima, el contacte físic i
la cura de les emocions són elements bàsics en la relació amb els nens i nenes.

Sortides i Festes
Les activitats educatives es fan fonamentalment al Niu, però també els infants podran gaudir de
les activitats que ofereix el nostre entorn més proper (Mercat, plaça Salvador Espriu, Plaça
Vella....)
Celebrarem les festes tradicionals de casa nostra amb diferents activitats o tallers.
Organització:
Horari i calendari
El centre romandrà obert des de les 9h del matí fins a les 19h, de setembre a juliol.
Tot i que intentarem adaptar-nos a les vostres necessitats.
S’organitzen casals per Nadal i Setmana Santa, oberts a altres nens i nenes, sempre que hi hagi
places lliures. Tenen preferència els infants del centre.
Entrada i sortida
No es confiarà cap infant a una persona desconeguda sense tenir-ne avís previ.
Assistència
En cas que els nens del Niu necessitin assistir al centre un altre dia diferent de l'estipulat s’haurà
d’abonar aquest dia com a extra.
La roba dels infants
Els nens han de portar roba còmoda i una bata. Totes les peces hauran d’estar visiblement
marcades amb el nom i cognoms.

Alimentació
Les estones de menjar es consideren moments especialment educatius i de trobada social; per
tant, és important afavorir els hàbits d’autonomia personal, la comunicació i la relació dels nens
amb la resta de companys.
Els infants hauran de portar la carmanyola amb el seu dinar preparat, dins d’un termos o bossa
tèrmica.
Si un nen o nena pateix alguna al·lèrgia s’ha de fer constar per escrit en el full d’alta.
L’horari de dinar al Niu és a les 12'00 h i el berenar a les 16'00 h, aproximadament.

Comunicació amb els pares
Diàriament s’informarà als pares verbalment de com ha anat el dia. Si és necessari -o la família ho
demana- es faran entrevistes individuals.
Salut
Si cal que administrem algun medicament a un infant durant l’horari escolar, us demanem que
porteu una autorització per escrit, la recepta mèdica i que els medicaments estiguin marcats a
l’envàs.
En cas de malalties contagioses com varicel·la, conjuntivitis, gastroenteritis, etc. els nens hauran
de quedar-se a casa fins que el pediatre els doni l’alta: això permetrà evitar possibles contagis
dins del centre.
Cal que els pares comuniquin urgentment al centre qualsevol d’aquestes malalties
detectades en els fills, per tal de minimitzar-ne el contagi.
Si observem en els nens alguna indisposició com: febre, vòmits, dolors, etc. avisarem als pares
perquè passin a recollir-los. No administrarem cap medicament sense autorització.
En cas d’urgència que requereixi atenció mèdica immediata s’avisarà als pares i
s’acompanyarà a l'infant al centre mèdic.

Gestions administratives
Alta al centre
L’alta al centre es podrà fer en qualsevol moment de l’any, sempre que hi hagi places
disponibles.

Per tal de donar d’alta un nen o nena al centre s’haurà d’abonar un percentatge de la quota
mensual. Aquest import no es retornarà un cop fet efectiu, però s’abonarà en el primer rebut
mensual.
Per altra banda, també poden venir al Niu nens i nenes a jugar o fer tallers de forma esporàdica.
El pagament es pot fer per hores o per abonaments que surt més econòmic.
L’alta al centre es podrà fer en qualsevol moment de l’any, sempre que hi hagi places disponibles
.Es farà un descompta d’un 10% en el segon germà. Tot això pel que fa als nens i nenes fixes.
Per altra banda, també poden venir al Niu nens i nenes a jugar o fer tallers de forma esporàdica.
El pagament es pot fer per hores o per abonaments que surt més econòmic .

Mensualitats
Es cobraran les mensualitats per domiciliació bancària entre els dies 1 a 5 de cada mes.
Els rebuts retornats portaran un increment segons les despeses del banc.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:


3 fotografies de mida carnet



Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal



Fotocòpia de la cartilla de vacunes



Fotocòpia de la targeta sanitària

AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS
Data:

Sr/Sra........................................................................amb
DNI..................................AUTORITZO el Centre de Suport Familiar El Niu
per tal que pugui donar la medicació........................................................
Al meu fill/filla............................................................................................

DOSI:
HORARI:

Signatura mare/pare/tutor:

AUTORITZACIÓ DE SORTIDES A PEU PER
TERRASSA

Sr/Sra........................................................................amb
DNI........................................ AUTORITZO el meu fill/a
........................................................................................
a realitzar sortides a peu per Terrassa.

Terrassa ..................................... 2015

Signatura pare/ mare/tutor

AUTORITZACIÓ ESPECIAL PER L’US DEL DRET D’ IMATGE
Com
a
representant
pare/mare/tutor...................................................
SI

legal

NO

autoritzo per a que aquest/a pugui aparèixer a fotografies
corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars organitzades pel centre infantil i publicades al web
del centre o penjades al centre.
Signat

Terrassa,........... de....................20.......

Per portar al Niu:















Llençols amb gomes
Roba de recanvi dins d’una bossa de roba
Bata
Biberó d’aigua els qui el necessitin
Xumet els qui el necessitin
Bolquers
Crema íntima
Tovalloletes
Tovallola mitjana
Pinta
3 fotos de carnet
Mitjons antilliscants
Fotocòpia de la targeta sanitària

Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom

