1 QUAN ESTÀ OBERTA LA LLAR D’INFANTS ?
* La primera reunió de famílies pel curs 2019/20, serà el dimecres 4 de setembre a les 8
del vespre a la llar.

El curs escolar 2019/2020 comença el dia 9 de setembre del 2019 i finalitza
el 30 de juny del 2020.
La llar està oberta de 2/4 de 9 del matí fins a 1/4 de 6 de la tarda.
Pels infants que NO utilitzin el servei de menjador l’horari serà de:
•

2/4 de 9 del matí a les 12 hores del migdia

•

3 a 1/4 de 6 de la tarda.

Mes de juliol: obert fins el divendres 24 de juliol, seguint la mateixa franja
horària.

2 SERVEI D’ACOLLIDA
Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral i la vida familiar, la llar ofereix
un servei d’acollida per a les famílies que ho necessitin. Aquest servei quedarà
distribuït en les següents franges horàries:
•
•
•

Tram 1: 7,30 a 8,30. Dins aquesta franja es dona esmorzar portat de casa
(opcional).
Tram 2: 8 a 8,30
Tram 3: 17,15 a 17,45

* El cost d’aquest servei no està inclòs dins la quota mensual i queda subjecte a un
mínim de 5 infants.

3 SERVEI DE MENJADOR
L’horari del servei de menjador és de:
•
•

Dinar: ¾ de 12 fins a l’1 del migdia
Berenar: ¾ de 4 fins a ¼ de 5 de la tarda.

Només berenar - Els infants que dinin a casa i assisteixin a les activitats en horari
de tarda, hauran d’utilitzar el servei de berenar de la llar.

4 COM HA DE VENIR L’INFANT A LA LLAR
4.1 La roba
•

L’infant ha d’anar amb la roba neta, ampla i còmoda (xandall, pantalons amb
goma...)

•

Evitar pantalons tipus granota, amb cinturó, tirants...

•

La jaqueta diària ha de portar una beta cosida per ambdues puntes

4.2 Què cal portar ?
•

Una motxilla per cada dia.

•

Una bossa grossa tipus coixinera (mida aproximada 40 x 30 cm.) amb el nom
per portar la roba neta el dilluns i emportar-se la bruta el divendres.

Què hi ha a dins la bossa setmanal?
•

5 pitets. Cada dia es tornarà el pitet que s’hagi fet servir.

•

2 eixugamans amb una beta cosida per ambdues puntes.

•

1 llençol ajustable de 0,60 cm x 1,18 m marcat de manera visible pel costat
on s’estira l’infant.

•

1 tovallola de lavabo (pels que porten bolquers).

•

1 xumet (si cal) amb una capseta o bosseta per endreçar-lo.

•

1 nino o objecte necessari per dormir (si cal) amb una bosseta per
endreçar-lo.

4.3 Material per deixar a la llar:
•

1 muda completa i adequada a l’època de l’any.

•

1 jaqueta tipus polar per anar al pati amb una beta cosida per ambdues
puntes.

•

1 bata o samarreta grossa .

Els infants que porten bolquers, a més, han de portar:
•

1 caixa de tovalloletes.

•

1 paquet de bolquers.

•

Crema pel culet.

Tot el que l’infant porta ha d’estar marcat amb
el seu nom i cognoms.
5 FESTIUS
•

Vacances de Nadal: del 23 de desembre del 2019 al 7 de gener del 2020,
ambdós inclosos.
* L’horari del dia 20 de desembre del 2019 serà fins a les 3 de la tarda.

•

Vacances de Setmana Santa: del 6 al 13 d’ abril del 2020, ambdós inclosos.

•

Festes locals: 29 d’octubre del 2019 i 20 de juliol del 2020.

•

Vacances d’estiu: el mes d’agost.

•

Dies lliure disposició (llar d’infants tancada): 28 d’octubre del 2019; 24 de
febrer del 2020; 4 de maig del 2020.

6 CELEBRACIONS I SORTIDES
•

CASTANYADA: 31 d’octubre del 2019 (festa d’infants amb educadores).

•

VISITA DELS PATGES REIALS: 18 de desembre del 2019 al matí (festa
d’infants amb educadores).

•

TIÓ: 19 de desembre del 2019 a la tarda (festa d’infants amb educadores.
Les famílies esteu convidades al berenar que realitza l’AMPA a la llar a
partir de les 16h).

•

DIJOUS LLARDER: 20 de febrer del 2020 a la tarda (festa d’infants amb
educadores).

•

RUA: 21 de febrer del 2020 a la tarda (festa amb participació de les
famílies).

•

SANT JORDI: 20 al 24 d’abril del 2020 (diverses activitats relacionades
amb aquesta diada).

•

FESTA FI DE CURS: 26 de juny del 2020 a la tarda (festa amb participació
de les famílies).

•

TEATRE “ELS PASTORETS”: 19 de desembre al matí (els infants de P2)

•

SORTIDA ALS BOMBERS: a concretar (els infants de P2)

•

EXCURSIÓ FINAL DE CURS: a concretar (tots els infants de P1 i P2)

Per a totes aquestes celebracions i sortides es passarà una nota informativa
arribat el moment.

Cóm podeu posar-vos en contacte amb nosaltres:
Telèfon fixa: 972 42 84 34
Telèfon mòbil: 671 06 04 44
Correu electrònic: llarinfants@santgregori.cat

