SANT GREGORI
Informació

Llar d'Infants Municipal

ELS ESCARLETS
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+ Ensenyament!

ELS ESCARLETS
Aquest és un llibret que té com a objectiu oferir un marc
de referència i algunes informacions inicials sobre la llar
d'infants Els Escarlets de Sant Gregori.
La llar d'infants Els Escarlets és un centre educatiu que depèn
de l'Ajuntament de Sant Gregori amb el suport de la Diputació
de Girona i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
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DOCUMENTACIÓ PER A LA
PREINSCRIPCIÓ
> Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a
la filiació.
> Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o
tutor legal) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta
de persones estrangeres.
> Original i fotocopia de la TSI (targeta sanitària individual).
> Original i fotocòpia de carnet de vacunacions on figurin les dosis de
vacunes rebudes amb les dates corresponents.
Documentació que acrediti altres criteris a tenir en compte:
o Beneficiari prestació econòmica de renda mínima d’inserció.
o Certificat d’empadronament i convivència per l’àrea territorial.
o Contracte laboral o certificat emès per l’empresa si s’al·lega
proximitat del lloc de treball.
o Existència germans/nes en el centre
o Certificat acreditatiu discapacitat alumne/a, pare, mare o
tutor/a, germans.
o Original i fotocòpia carnet família nombrosa vigent o familia
monoparental.
o Certificat mèdic oficial on s’indiqui expressament diagnosis
malaltia crònica.
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HORARIS
Els horaris s'ajusten en funció de les necessitats de cada família:
7.30h

8.30h

Franja d'horari
d'obertura diari
(matí + tarda).
A la franja de
tarda s'inclou
el berenar.

12.00h

15.00h

Franja de migdia.
Per els infants que
es queden a dinar
a la llar.

17.15h

17.45h

Franja de servei
d'acollida, amb
diferents opcions:
Tram 1: de 7.30h a 8.30h
Tram 2: de 8.00h a 8.30h
Tram 3: de 17.15h a 17.45h

El SERVEI D'ACOLLIDA és opcional i té un cost afegit respecte la
quota mensual. Serveix per facilitar la conciliació de la vida laboral i la
vida familiar. Cada família pot escollir els trams que més s'ajustin a la
seva situació. Per cada tram s'estableix un mínim de 5 infants per obrir
el servei.
FESTIUS: es detallaran a cada inici de curs. Com a referència:
Nadal, del 24 de desembre al 6 de gener (ambdós inclosos) / Setmana
Santa / Dues jornades de festes locals (a l'octubre, per Sant Narcís, i al
juliol per la Festa Major de Sant Gregori) / Casalet de la llar: Última
setmana de Juliol/ Agost i primera setmana de setembre
(servei per oferir l'opció de la llar també durant el període d'estiu).
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EQUIPAMENT
La llar d'infants està situada al carrer Serra i Caballé, 2 de Sant Gregori.
És un equipament municipal de 600 metres quadrats, d'una sola planta
amb diferents aules adaptades segons l'edat dels infants. Des de l'aula de
nadons a l'aula d'infants de 2 anys.
Disposa d'un espai de joc interior i de diversos patis exteriors amb
elements de joc diversos. També disposa d'un espai de dormitori i una
sala adaptada com a menjador.
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Aula
Manualitats

Aula

Aula

Aula
Nadons
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COM HA DE VENIR L'INFANT?
L'infant ha d'anar amb roba neta, ampla i còmoda (xandall, pantalons
amb goma,...)// Evitar pantalons tipus granota, amb cinturó, tirants, etc. //
La jaqueta diària ha de portar una beta cosida per ambdues puntes (per
poder penjar al penjador).

Tota la roba ha d'estar marcada amb el nom i cognoms
QUÈ CAL PORTAR?
> 1 motxilla per cada dia.
> 1 xumet (si cal) amb una capseta o bosseta per endreçar-lo.
> 1 peluix o objecte per dormir (si cal o es necessari).
Una bossa grossa tipus coixinera (mides aproximades 40 x 30 cm) amb
el nom ben visible. Servirà per portar la roba neta el dilluns i emportar-se
la bruta el divendres.

Què cal portar dins la bossa?
> 5 pitets (cada dia es tornarà el pitet utilitzat).
> 2 eixugamans (amb una beta cosida per ambdúes puntes).
> 1 llençol ajustable (de 0,60 x 1,18 m) visiblement marcat amb el nom
pel costat on s'estira l'infant.
> 1 tovallola de lavabo (pels que porten bolquers).
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MATERIAL PER DEIXAR A LA LLAR
Aquest és el material necessari que les famílies han de preparar per
deixar a la llar d'infants per el nen o nena:
> 1 muda completa i adequada a l'època de l'any.
> 1 jaqueta tipus polar per anar al pati.
> 1 bata o samarreta vella (opcional) per a les activitats plàstiques.
Els infants que porten bolquers, a més, han de portar:
> 1 caixa de tovalloletes.
> 1 paquet de bolquers.
> crema pel culet (opcional).

Tota la roba ha d'estar marcada amb el nom i cognoms
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CANALS DE RELACIÓ AMB
LES FAMÍLIES
Els canals previstos de relació amb les famílies van des del contacte
diari en portar i recollir els infants fins a l'assistència de reunions i/o
entrevistes individuals concertades sempre que les famílies vulguin o
les educadores ho creguin convenient.

Telèfon: 972 42 84 34
Mòbil: 671 06 04 44 (utilitzar en cas que el fix no funcioni)
Correu electrònic: llarinfants@santgregori.cat
Blog: http://elsescarlets.blogspot.com
Web: www.santgregori.cat/ca/escarlets
Des de l'Ajuntament de Sant Gregori també hi ha un sistema d'avís per
SMS en cas d'alteració de la jornada escolar per causes
meteorològiques o qualsevol incidència que afecti el funcionament
normal de l'equipament educatiu.
Cada curs s'actualitza la base de dades hi ha els telèfons mòbils de
contacte de les famílies que rebran simultàniament un SMS amb l'avís.
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MENJADOR I BERENAR
L'horari del SERVEI DE MENJADOR
de 11:45 h. a 13:00 h.
El menjar es prepara a la cuina de l'Escola Agustí Gifre de
Sant Gregori i es porta a la llar d'infants.
El menú es penja a la web, al suro principal de la llar i
l'AMPA l'envia per correu a les famílies.

L'horari de BERENAR
de 15:45 h. a 16:30 h
El menú dels infants s'adapta
segons les intoleràncies de
cada infant
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QUOTES
Les quotes estaran publicades a l'apartat d'ordenances de la pàgina
web municipal de l'Ajuntament de Sant Gregori:

www.santgregori.cat
on s'indica detalladament.

AJUDES
En aquest mateix apartat de la web www.santgregori.cat es poden
trobar les ajudes socials en la quota mensual de la llar d'infants.

ELS
ESCARLETS
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AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
Avinguda Girona, 33
Dill. a Div. de 08.00 h a 15.00h / Diss. de 09.00 a 13.00 h (excepte mes d'agost)
Tel. 972 428 300
ajuntament@santgregori.cat
www.santgregori.cat
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