
 

 

 

 
  
Llar d’Infants Municipal  
L’Estel de Mossèn Gumersind 
Carrer Provença, 34 
17230 Palamós 
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Benvolgudes famílies, 
 
 
 
Em dirigeixo a vosaltres per informar
iniciarem les preinscripcions de la 
 
Ens trobem en una situació estranya on tot són incerteses i, acostumats a tenir respostes a les 
nostres preguntes, se'ns fa difícil sostenir aquesta inseguretat. Estem al mes de maig i cap de 
nosaltres tenim la garantia de poder iniciar el proper curs amb 
 
Malgrat la situació actual provocada pel COVID'19 que provoca incerteses,
continuar endavant i, per tant, iniciar tot el procés 
per poder iniciar el nou curs amb la 
atents a les directrius que des de sanitat i ensenyament ens donin i a les pautes que s'estableixin. 
 
Així, l'oferta inicial de places que us presentem 
escenaris que poden sorgir i buscant solucions i alternatives
famílies i infants, davant d'aquesta crisi sanitària.
 
Us adjuntem les instruccions per a totes aquelles famílies amb infants de 0 a 3 anys qu
interessades en escolaritzar els vostres fills i filles.
 
Per a qualsevol dubte que us pugui sorgir, no dubteu en adreçar
telèfon 972 60 95 92 (llarinfants.estel
telèfon 972 31 87 02 (aulaaprenentatge@palamos.cat
 
Hem elaborat un vídeo que pretén substituir les jornades de portes obertes que, en aquests 
moments, no es possible de realitzar per tal que conegueu el centre. El podeu veure a 
www.palamos.cat. 
 
 
Esperem que aquesta situació acabi aviat i que puguem començar el curs amb la màxima 
normalitat possible. 

 
 
Laura Lafarga i Bellver 
Regidora d’ Ensenyament 
 
Palamós, 20 maig 2020 

   
  
  

 
 
AJUNTAMENT DE PALAMÓS
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Em dirigeixo a vosaltres per informar-vos que, a partir del dia 28 de maig
iniciarem les preinscripcions de la llar d'infants municipal,  

Ens trobem en una situació estranya on tot són incerteses i, acostumats a tenir respostes a les 
nostres preguntes, se'ns fa difícil sostenir aquesta inseguretat. Estem al mes de maig i cap de 
nosaltres tenim la garantia de poder iniciar el proper curs amb normalitat.  

Malgrat la situació actual provocada pel COVID'19 que provoca incerteses, considerem que hem de 
continuar endavant i, per tant, iniciar tot el procés de matriculació dels vostres fills i filles al centre, 
per poder iniciar el nou curs amb la màxima normalitat possible. Haurem de tenir paciència i estar 
atents a les directrius que des de sanitat i ensenyament ens donin i a les pautes que s'estableixin. 

de places que us presentem pot variar i estem treballant imaginant e
i buscant solucions i alternatives per poder cobrir les necess

famílies i infants, davant d'aquesta crisi sanitària. 

Us adjuntem les instruccions per a totes aquelles famílies amb infants de 0 a 3 anys qu
interessades en escolaritzar els vostres fills i filles. 

Per a qualsevol dubte que us pugui sorgir, no dubteu en adreçar-vos a la mateixa llar d'infants, al 
.estel@palamos.cat) o a l'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament, 

aulaaprenentatge@palamos.cat) 

Hem elaborat un vídeo que pretén substituir les jornades de portes obertes que, en aquests 
moments, no es possible de realitzar per tal que conegueu el centre. El podeu veure a 

Esperem que aquesta situació acabi aviat i que puguem començar el curs amb la màxima 

AJUNTAMENT DE PALAMÓS  
Departament d’Ensenyament  

 

vos que, a partir del dia 28 de maig i fins al 7 de juny, 

Ens trobem en una situació estranya on tot són incerteses i, acostumats a tenir respostes a les 
nostres preguntes, se'ns fa difícil sostenir aquesta inseguretat. Estem al mes de maig i cap de 

considerem que hem de 
stres fills i filles al centre, 

Haurem de tenir paciència i estar 
atents a les directrius que des de sanitat i ensenyament ens donin i a les pautes que s'estableixin.  

estem treballant imaginant els diversos 
per poder cobrir les necessitats de les 

Us adjuntem les instruccions per a totes aquelles famílies amb infants de 0 a 3 anys que estigueu 

a la mateixa llar d'infants, al 
d'Ensenyament de l'Ajuntament, al 

Hem elaborat un vídeo que pretén substituir les jornades de portes obertes que, en aquests 
moments, no es possible de realitzar per tal que conegueu el centre. El podeu veure a 

Esperem que aquesta situació acabi aviat i que puguem començar el curs amb la màxima 


