LLAR D'INFANTS
Portes obertes 2021

HORARIS

TABALETS (Llar 1)
Jornada completa: de ¾ de 8 del matí a 6 de la tarda.
Jornada reduïda: de ¾ de 8 del matí a 3 de la tarda.
PATUFETS (Llar 2)
Jornada completa: de ¾ de 8 del matí a 6 de la tarda.

MENJADOR:
De 2/4 d’1 a 1 del migdia s'ofereix servei de menjador amb triturats de casa o menú
de l’Escola (cuina pròpia). Fins les 3, migdiada a la zona dormitori.

DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE
BENESTAR EMOCIONAL
. Diàleg. Compromís. Confiança. Espai de confort. Resolució de conflictes. Escola com una casa.
APRENDRE JUGANT I EXPERIMENTANT
. Als espais de joc simbòlic i de treball. Temes propers i significatius. Propostes diàries.
TREBALL D'HÀBITS I D'AUTONOMIA
. Higiene. Alimentació a l’aula. Descans. Ordre. Control d’esfínters. Càrrecs.
EXPLORACIÓ SENSORIAL
. Panera dels tresors. Joc heurístic. Safates d’experimentació. Taules de llum.
COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
. Llenguatge plàstic a través de la manipulació. Llenguatge corporal per conèixer el propi cos.
Llenguatge verbal potenciat a través de contes, imatges i vivències.
DESCOBERTA DE L'ENTORN I DE LES FESTES I TRADICIONS
. Sortides al parc, al bosc, a la granja, al forn, etc.
. Castanyada. Santa Cecília. Sant Nicolau. L’Home del bosc. Carnestoltes. Els ous de Pasqua. Sant
Jordi.
COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
. Contacte diari directe amb les famílies. Reunions de grup i trobades individualitzades. Llibreta
personal. Participació activa a través de comissions, sortides, xerrades.

QUOTES
2020-21

TABALETS (Llar 1)
Jornada completa:
Jornada reduïda:

Aportació* + quota
188* + 63 = 251€
148* + 63 = 211€

PATUFETS (Llar 2)
Jornada completa:

Aportació* + quota
168* + 63 = 231€

MENJADOR: Esporàdic 6,40€ - Pack mensual 86€
*Les Aportacions a la Fundació poden acollir-se al règim de deduccions establertes en la Llei 49/2002 de 23 de desembre de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Això implica una deducció d'entre un 35-40% de l'import.

Amb el suport de:

