PREGUNTES FREQÜENTS LLARS D’INFANTS MUNICIPALS DE ROSES

QUIN HORARI HI HA A LES LLARS D’INFANTS?
A l'inici del curs, i per tal que el nen/a s'acostumi més fàcilment a la llar, hi haurà un horari
especial d'adaptació. Qualsevol nen/a que entri fora de l'inici de curs haurà de fer també el
procés d'adaptació.
La informació específica de l'aula de P0, la rebreu per part de l'educadora de l'aula en el
moment d’inici d'assistència a la llar.
L' horari lectiu serà:
Matí:

- De 8:30h a 9:30h, acollida dels nens/es
- De 8:30h a 11:45h, servei de Llar.
- De 11:45h a 12:00h, sortida.
Tarda:

- De 15:00h a 15:30h, entrada.
- De 15:00h a 17:00h, servei de Llar.
- De 16:30h a 17:00h, sortida .
- Exceptuant els dilluns, que la sortida serà de 16:15h a 16:30h.
Cap nen/a pot estar més de 9 hores a la Llar.
Qualsevol variació d'horari, tant d'entrada com de sortida del centre, s'ha d'haver comunicat
amb antelació a l'educadora del vostre fill/a.
QUIN ÉS EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ I QUANT DURA?
A l’inici de curs escolar realitzem el període d’adaptació per als alumnes que s’incorporen al
centre per primera vegada.
Els nadons faran l’adaptació de forma individualitzada, intentant emmotllar la rutina del nen
amb l’horari de l’escola.

Per la resta d’infants aquest període té una duració de tres setmanes aproximadament
repartint l’assistència en torns de matí o tarda durant dos setmanes i una tercera assistint tota
la jornada sense quedar-se al servei de menjador.
Els pares/mares tindran l’opció de quedar-se durant l’adaptació. El seu temps d’estada es
concretarà amb l’educadora.
QUI PODRÀ RECOLLIR ALS INFANTS?
En el moment de la matrícula haureu d’omplir un full amb les persones autoritzades i
signar-lo.
El nen/a no es deixarà anar amb cap persona desconeguda. Per tant, si no podeu venir a
recollir el vostre fill/a, haureu d'avisar amb antelació i dir-nos qui passarà a buscar-lo, o bé,
haureu de deixar una autorització per escrit.
No s’entregarà cap alumne a un menor de dotze anys (encara que sigui familiar).

QUIN MATERIAL HAURAN DE PORTAR?
En el moment de la matrícula es proporciona un llistat amb el material necessari que haureu de
portar en el moment de l’entrevista, que es realitzarà al setembre, mitjançant cita prèvia.
QUIN PREU TENEN LES LLARS?
S'establiran segons les taxes anuals corresponents a les ordenances municipals.
Per aquest 2022:

a)
b)

Curs escolar
Quota de permanència servei escolar, per mes
Servei de menjador, per dia

136,80 €
5,50 €

a)
b)
c)

Curs d’estiu (Juliol i Agost)
Matrícula, per mes
Quota de permanència, per mes
Servei de menjador, per dia

25,00 €
125,00 €
5,50 €

Gaudiran d’una bonificació del 50% de les quotes de permanència les persones que el
departament de Benestar Social i Família estigui realitzant una intervenció familiar. Aquesta
bonificació podrà arribar al 100% quan els serveis socials i el departament d’educació ho
justifiquin en base a la situació de risc i urgent necessitat dels menors.
S’estableix una bonificació del 35% en les quotes de permanència:

a) Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor del Indicador de
b)
c)
d)
e)
f)

renda de suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any
multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar.
Per als fills de famílies nombroses
Per a membres de famílies monoparentals
Per als fills i/o filles de persones vídues.
Per al segon fill/a o més inscrits simultàniament al servei de la llar d’infants.
Per als alumnes/as que disposin d’un certificat de discapacitat emès pels
Serveis de Valoració i Orientació de Persones amb Discapacitat (CAD Girona)
del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

No es podrà gaudir de més d’una bonificació simultàniament.
El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificació per al curs escolar dels
alumnes matriculats serà el dia 10 de juliol de cada any, llevat que durant el curs variïn les
circumstàncies familiars. Per als infants que es matriculin amb posterioritat, la sol·licitud de
bonificació coincidirà amb la formació de la matrícula.
Es pot consultar el text íntegre de les ordenances fiscals a la web de l’Ajuntament.
COM PODEM CONTACTAR AMB EL CENTRE?
Llar d’infants el Franquet: 972 25 63 17. elfranquet@roses.cat
Llar d’infants El Cavallet de Mar: 972 25 49 80. elcavalletdemar@roses.cat

