LLAR D’INFANTS “ALT FOIX”
En uns moments molt complicats, en els que no podem mantenir un
contacte més directe amb vosaltres, us volem fer arribar informació
pràctica que us pugui ser de utilitat en aquestes circumstàncies.
La Llar d’infants municipal “Alt Foix”, amb una capacitat màxima de 13
alumnes, és un centre de primer cicle d’Educació Infantil petit i familiar.
Tenim una aula única polivalent amb alumnes d’1 a 3 anys. L’equip
educatiu el composem nosaltres, l’Antònia i la Sara.
Estem dins l’Escola Guerau de Peguera, de manera que tot i tenir
espais diferenciats, podem disposar de les magnífiques instal.lacions
d’una escola nova. Fem psicomotricitat, joc simbòlic, matemàtiques,
biblioteca, primer contacte amb la llengua anglesa, art, música… No ens
avorrim mai!
“La Llar no és una guarderia. Una guarderia és un lloc on es guarden
coses. Als nens i nenes no se’ls guarda; Als nens i nenes se’ls estima,
se’ls educa i se’ls ajuda perquè siguin feliços.”
Volem acompanyar-vos durant aquests primers anys de la vida dels
vostres infants. A l’escola sempre juguem, ja que és la manera més fàcil
i natural d’aprenentatge. Potenciem així el desenvolupament de la
motricitat, el llenguatge, les arts, la matemàtica, la socialització....
La nostra llengua vehicular de la llar és el català, encara que som
conscients de la diversitat en la que vivim i ho respectem en tots els
sentits.
També són molt importants els moments de cura amb els infants;
l'estona del dinar, del canvi de bolquer, el dormir… Afavoreixen el vincle
entre l'adult i els nens i nenes, fent-los partíceps i acompanyant-los en
la seva progressiva autonomia.
Volem fer una escola de tots, on estigueu a gust, que participeu amb
nosaltres del dia a dia, de les festes, de les activitats especials...
Perseguim un objectiu molt clar, que els nens i les nenes que entren
cada dia a l’aula disfrutin, siguin feliços, actius i cada dia més autònoms.
Si voleu contactar amb nosaltres per resoldre dubtes, obtenir més
informació...podeu fer-ho al correu de la Llar, a8047261@xtec.cat.

Si necessiteu parlar amb nosaltres, només cal que deixeu el vostre
telèfon i us truquem.
Informació pràctica per al curs 2020-2021
Calendari curs 2020-2021
Pendent d’aprovació
Horari curs 2020-2021
Matí:
Entrada:
de 9.00 h a 9.30 h
Sortida mitja jornada:


de les 12.30 h a les 13.00 h
Dinar
 de les 13.00 h a les 14.00 h


Tarda:
Migdiada


de 14.00 h a 16.00 h

Sortida:


de les 16.30 h a les 17.00 h

-Horaris acollida:
Al matí, de le7.45 h a les 9.00 h, es realitza un servei d’acollida. Pot ser
d’ús mensual o per dies.
-Horari d'adaptació:
Al Setembre, durant la primera setmana (en especial) es fa un horari
reduït per facilitar l'adaptació dels infants a la Llar. Es redueix el nombre
d'infants per grup i s’inicia el curs amb unes hores al dia. Aquesta
adaptació pot variar d’acord a les necessitats de cada alumne .

-Quotes i matrícula
Aquestes són les tarifes de la nostra Llar:
 Matrícula.......................85€
 Escolarització jornada completa..........165€/mes
 Escolarització mitja jornada................100€/mes
 Material fungible, assegurança escolar i material de treball(es
cobrarà en la primera mensualitat)....75€
 Tarde esporàdica....................................10€
 Setmana sencera tardes.......................30€
 Estada un dinar(no menjar)..................5€
 Una setmana sencera estada dinar...15€
 Tot el mes estada dinar.......................40€
El mes de juliol és gratuït sempre que s'hagi estat a la Llar deu mesos;
si hi ha estat menys, es pagarà la part proporcional.
Servei de menjador:
La Llar d’infants disposa d’un servei de menjador opcional per als
infants que ho necessitin, que funciona des de les 13h. del migdia fins a
les 14h, i després hi ha una estona de descans (de 14 a 16h.,
aproximadament).
Es pot escollir entre portar la carmanyola o demanar el menú de
l'Escola, que té cuina pròpia i pot adaptar-se a les necessitats
individuals.
Es donaran els menús trimestralment, proporcionats pel 7itria ,
empresa que gestiona el servei.
Les educadores tenen cura de tots els nens i nenes, alhora que
controlen el bon funcionament del menjador. Els preus del menjar
(l’estada va apart) són els següents:
 Àpat diari: 4,47 €/dia

 quota mensual: dies x 4,47€
Degut a la excepcional situació originada pel covid-19, es podria variar
alguna de les informacions.
També us volem fer arribar un vídeo, ja que no s’han pogut fer “portes
obertes” i així ens podeu conèixer una mica més. I recordeu contactar
amb nosaltres davant de qualsevol dubte, estem a la vostra disposició.

