1 QUAN ESTÀ OBERTA LA LLAR D’INFANTS ?
* La primera reunió de famílies pel curs 2020/21, serà el dimecres 2 de setembre a les 8
del vespre als patis de la llar.

El curs escolar 2020/2021 comença el dia 8 de setembre del 2020 i finalitza
el 23 de juliol del 2021 (el mes de juliol queda exempta de pagament si
l’infant no assisteix sense pèrdua de plaça pel curs vinent).
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.

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

* 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 amb:
o Un pitet
o Un llençol de quatre puntes pel matalàs
o Diari dels àpats (el proporcionem nosaltres). Aquest paper haurà de
retornar-se cada dia a la llar per tal d’anotar la informació.
o 1 xumet (si cal) amb una capseta o bosseta per endreçar-lo.
o 1 nino o objecte necessari per dormir (si cal) amb una bosseta per
endreçar-lo.
o Jaqueta tipus polar per sortir al pati quan faci més fred.

Tot aquest material ha d’estar dins una bosseta a part a dins la motxilla. Aquesta
bosseta pot ser la mateixa per a tot el material. Si és de plàstic o paper, cal
renovar-la cada dia; si és de roba cal rentar-la diàriament.
4.3 Material per deixar a la llar:
•

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

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
•

Nadal: del 22 de desembre del 2020 al 7 de gener del 2021, ambdós
inclosos.
* L’horari del dia 21 de desembre del 2020 serà fins a les 3 de la tarda.

•

Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’ abril del 2021, ambdós inclosos.

•

Festes locals: 29 d’octubre del 2020 i 19 de juliol del 2021.

•

Vacances d’estiu: el mes d’agost.

•

Dies lliure disposició (llar d’infants tancada): 30 d’octubre del 2020; 19 i 22
de febrer del 2021; 25 de juny del 2021.

6 CELEBRACIONS I SORTIDES
Aquest curs queden anul·lades totes les celebracions i sortides conjuntes.

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

