Preinscripcions
Places que s’ofereixen
Infants nascuts al 2017
Infants nascuts al 2016
Infants nascuts al 2015

8 places
10 places
8 places

Curs 2017 – 2018

CALENDARI DE
PREINSCRIPCIÓ
I MATRÍCULA
• Presentació de sol·licituds: del 2
al 12 de maig de 2017
• Publicació de les llistes de
sol·licituds amb la puntuació
provisional: 22 de maig de 2017
• Termini per presentar
reclamacions: del 23 al 25 de maig

de 2017
• Sorteig del número de
desempat: del 23 al 25 de maig de
2017
• Publicació de la llista de
sol·licituds al centre amb la
puntuació deﬁnitiva dels infants
admesos i, si escau, de la la llista
d’espera: 2 de juny de 2017
• Període de matrícula: del 6 al 9 de

juny de 2017
* Cal demanar cita prèvia per fer la sol·licitud

Llar d’infants pública municipal gestionada per:

Fonollosa | Rajadell | Aguilar de Segarra
Plaça de la Vila, 43 – 45
Canet de Fals. FONOLLOSA (08259).
Telf. 93 836 97 27
E-mail: rexiques@hotmail.com

www.fonollosa.cat

Línia pedagògica

Horaris

Partim d’un infant capaç, amb un gran potencial i una gran riquesa de curiositat.
Aquest gust per la descoberta i curiositat per l’entorn l’impulsarà a explorar i a intentar comprendre el què li passa. Capaç de relacionar-se, d’interaccionar amb altres infants i amb els adults. Capaç de construir coneixements per ell mateix a partir
d’un ambient ric en estímuls, acollidor, tranquil i segur. Sempre partint del respecte,
de l’escolta, de l’observació, de la convivència en la quotidianitat i de l’acompanyament de les mestres per afavorir el creixement dels infants.
Creiem també que la participació i l’opinió de les famílies és imprescindible per crear
una escola millor.

“Una il.lusió per descobrir,
una il°lusió per compartir”
Les mestres de la Llar d’Infants Rexics

Horari d’obertura

De 8 del matí a 6 de la tarda

Jornada ordinària De 8 del matí a 1 del migdia
Menjador i dormir De 12 del migdia a 4 de la tarda
Addicional tarda De 4 a 5 i/o de 5 a 6 de la tarda (mínim 5 usuaris)

Taxes | curs 2017 – 2018
Jornada ordinària
Menjador i dormir mensual
Menjador i dormir, per cada dia
aïllat, i fins a 10 al mes
Jornada de 2 dies a la setmana
Jornada de 3 dies a la setmana
Hora addicional tarda
(mínim 5 usuaris)

Centre de
41 places

Grans (20 places)
Mitjans (13 places)
Petits (8 places)

... i les famílies heu de saber
que us podeu quedar amb nosaltres
i els vostres fills i filles sempre
que us vagi bé.
A 10 minuts de Sant Joan de Vilatorrada!

Hora addicional puntual
Quota de manteniment de plaça
Quota de material

140 €/mes
150 €/mes*
8 €/dia
70 €/mes
100 €/mes**
30 €/mes
3,5 €/hora
45 €/mes
6,5 €/mes

De 4 mesos a 1 any (que es porten el menjar de casa)
Menjador i dormir mensual
90 €/mes
5 €/dia
Menjador i dormir, per cada dia
aïllat, i fins a 10 dies al mes

*En el supòsit que es produeixi una
baixa per malaltia (sempre que es
comuniqui prèviament la mateixa
el dia anterior o, com a màxim, el
mateix dia fins a les 9 del matí),
s’abonarà 3,26 € de la quota de
menjador mensual corresponent
al menjar dels dies que el nen/a no
gaudeixi del servei.
** Nova jornada pendent d’aprovació de quota pel ple ordinari de
l’Ajuntament de Fonollosa ( aquesta quota permet fer tants dies de
menjador esporàdic com dies es
quedi l’infant).
Descompte famílies nombroses o
monoparentals: 10% reducció
Descomptes per escassa capacitat
econòmica.

