LUPAGRAFICS

Qui som?
La llar d’infants L’Estel de mossèn Gumersind,
és un servei educatiu municipal que, per
tant, depèn directament de l’Ajuntament
de Palamós. És centre autoritzat per la
Generalitat de Catalunya i va adreçat a
nens i nenes de Palamós d’edat compresa
entre 0 i 3 anys, coincidint amb el primer
cicle d’educació infantil.
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On som?

de mossèn Gumersind

Residència
Assistida
Palamós Gent Gran

C . V A L ÈNC I A

C. PROVENÇA, 34

C. DE SANTIAGO BAÑERAS I GODAY

La llar és un espai de qualitat, estimulant i
ric que proporciona les pautes educatives
que permeten un progressiu descobriment i
creixement de l’infant, alhora que possibilita
la relació entre altres infants i adults, atenent
en tot moment la diversitat.

llar d’infants
municipal

AV. CATALUNYA

Carrer Provença, 34 - 17230 Palamós
Tel. 972 609 592
Administració: 972 602 088
llarinfants.estel@palamos.cat
www.palamos.cat

Departament d’Ensenyament

Amb el suport de:

Els objectius

Amb el suport de:

Llar d'Infants Municipal
l'Estel de Mossèn Gumersind

que tenim

Departament d’Ensenyament

Treballar de forma holística l’atenció de l’infant, atenent
les seves necessitats biològiques, psicològiques, afectives, lúdiques i socials des d’un model metodològic
d’estimulació primerenca.
Fomentar la participació de les famílies en l’educació
dels seus ﬁlls.
Afavorir actuacions de respecte que promoguin
l’acceptació de la diferència i el dret a la diversitat.

Per tal d’educar i acompanyar el creixement dels
infants, la nostra llar d’infants compta amb un equip
educatiu format per: director/a, educadors/es i
personal de serveis.
L’equip educatiu elabora el projecte educatiu de
centre, el projecte curricular de centre i realitza la
tasca educativa directa amb els nens i nenes.

educatiu

L‘equip

Com a proposta educativa volem destacar la
importància de l’espai ja que la composició de
la llar facilita el desenvolupament de les potencialitats dels infants, tant de construcció de la
personalitat i de relació com el gaudi del joc de
descoberta i incidència en l’entorn. El jardí serà
el lloc on els infants experimentaran tota mena de
descoberta i jocs amb la natura.

curs
2017-2018

La llar d’infants és un centre educatiu que treballa per
a l’educació i el desenvolupament integral dels infants.
Fonamenten el seu treball en el projecte educatiu de
centre, document que recull trets d’identitat, els objectius pedagògics, el funcionament i l’organització
de la llar d’infants i que podeu consultar si és del
vostre interès.
Tota activitat generada a la llar d’infants gira entorn a
tres grans àrees: coneixement d’un mateix, de l’entorn
social i natural, i de la intercomunicació i el llenguatge.
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Es recomana que l’estada màxima
d’un infant a la llar no superi les 8 hores.

Calendari

Quotes

curs
2017-2018

P0
El curs escolar va

de setembre a juny
Els mesos de juliol i agost
hi haurà casalet d’estiu.
La llar d’infants està tancada
els períodes de Setmana Santa i Nadal.
La resta de dies festius són els mateixos
que marca el calendari laboral.

Serveis
1 Servei de llar d’infants
Matí de 9 a 12 i tarda de 3 a 5
2 Servei d’acollida
Matí de 8 a 9
3 Servei de guarderia-ludoteca
Migdia de 12 a 1
Tarda de 5 a 6
4 Servei de menjador
Migdia de 12 a 3 de la tarda
5 Servei de casalet d’estiu
Juliol i agost, amb els mateixos horaris que la resta de curs.

6 Espai familiar
7 Taller de pares i mares

Drets de matrícula
Quota/mes
Matí de 9 a 12
i tarda de 3 a 5
Quota/mes
Matí de 8 a 9
Quota/mes
Migdia de 12 a 1
Quota/mes
Tarda de 5 a 6

Per dies

P2

154,50 € 154,50 € 154,50 €
163,80€ 136,50€

136,50€

33,00€

28,85€

28,85€

33,00€

28,85€

28,85€

33,00€

28,85€

28,85€

3,30€

2,90€

2,90€

65,00€ 145,00€ 145,00€

145,00€

Hora eventual extra
Servei de menjador
De 12 a 3 de la tarda

P1

SENSE CÀTERING

AMB CÀTERING

AMB CÀTERING

AMB CÀTERING

4,50€

7,75€

7,75€

7,75€

CONSIDERACIONS
Són 10 quotes, de setembre a juny, més 2, si s’utilitza el casalet d’estiu.
La matrícula anual es cobrarà en el moment de formalitzar la matrícula.
Les hores eventuals i el servei de menjador es cobraran per mes vençut.
En el cas d’altes durant el curs escolar, l’ import de la matrícula es cobrarà íntegrament.
En cas de baixa, un cop iniciat el curs escolar, les quotes per matrícula no es
retornaran. Si el curs no s’ha iniciat es retornarà el 50% de l’ import de la matrícula.
Les inscripcions del casalet d’estiu no pagaran matrícula, i les mensualitats seran
les mateixes que les aplicades durant el curs escolar.
A totes les utilitzacions dels serveis que admetin quota per dia o quota per mes,
s’aplicarà la taxa que resulti més favorable a la família.

Boniﬁcacions
• Si tenen altres germans matriculats al centre durant el mateix curs:
50% de l’import de la matrícula i del 10% de l import de la quota mensual.
• Si pertanyen a família nombrosa o monoparental:
50% de l’import de la matrícula i el 10% de l’import de la quota mensual.
• En cap cas els descomptes seran acomulables.
• El servei de menjador no tindrà cap descompte.

