EL ROVELLÓ
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

Com entenem la
infància i el seu
desenvolupament?

Benvinguts a
la nostra
llar!

Per a nosaltres els infants són per si
mateixos capaços, (capaços de caminar, d’aprendre, d’encuriosir-se, de
dominar-se…). En el seu interior
tenen tot allò necessari per desenvolupar-se; per això, confiem en ell i
el respectem. Creiem que només li
cal un adult atent al costat per
acompanyar-lo emocionalment i un
ambient que potenciï aquest desenvolupament.
Pretenem, doncs, respectar els diferents ritmes i necessitats, la diversitat, no homogeneitzar-los, sinó conservar la seva pròpia identitat i personalitat perquè creiem que és la
manera més natural i sana d’aprendre i desenvolupar-se per poder ser
adults tranquils, creatius i feliços.

Informació
relativa a les
preinscripcions i
EL ROVELLÓ

matrícules

c/ travy 14-16
Bellver de Cerdanya
25720
973 511 025
llardinfants@bellver.org
facebook: Llar d’infants El Rovelló

CURS 2018-19

Preinscripcions i matrícules
DATES A TENIR EN COMPTE:

Publicació de l'oferta de places: Del
23 al 25 d'abril de 2018
Presentació de sol·licituds de
preinscripció: del 2 al 11 de
maig de 2018
Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2018

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

HORARI DE LA LLAR D’INFANTS:

Original i fotocòpia del llibre de familía

De 9h a 16.30h

Original i fotocopia del
DNI o NIE de la persona sol·licitant

Llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva dels infants admesos i,
si escau, de la llista d'espera: 1 de
juny de 2018

Tanquem per vacances de Nadal i la primera
quinzena de setembre
Setmana Santa i úlitma setmana de juny: 8h a

Sol·licitud de preins-

13h

cripció (l’escola la faci-

PREUS:

lita)

Matricula: 120€ (es paga en fer la matrícula)

Termini per presentar reclamacions:
del 23 al 25 de maig de 2018
Sorteig del número de desempat:
del 23 al 25 de maig de 2018

Servei acollida: de 8 a 9h i de 16.30 a 17.30h

Material: 80€
Condicions

que

acrediten més punts a l’hora de fer la
preinscripció:
 Rebre la prestació de la renda mínima
d’inserció: cal presentar la renda anual per
acreditar-ho

Període de matrícula: del 4 al

 Proximitat del domicili o del lloc de treball

8 de juny de 2018

 Discapacitat de l’alumne, pares, tutors o

Quota mensual p0: 185€
Quota mensual p1 i p2: 160€
Família nombrosa: p0 165€ i altres 145€
Donar menjar portat de casa (p0): 3€/dia o
25€/mes
Menjador (servei extern)
Acollida: 4€/matí/tarda o 30€/mes

germans: cal presentar el certificat
 Familia nombrosa o monoparental: cal
presentar el carnet
 Malatía crónica de l’alumne que afecti el

EL ROVELLÓ
973 511 025
Bellver de Cerdanya
25720

sistema digestiu, endocrí o metabòlic: cal
presentar un informe mèdic

llardinfants@bellver.org
facebook: Llar d’infants El Rovelló

