Com ajudar-los a l’adaptació:
Des de l’escola es promou un procés d’adaptació de
forma temporal, augmentant el temps d’estada de
l’infant al Centre de forma gradual, tenint en compte
el comportament i l’estat anímic del nen/a. El personal
docent determina, orientativament, els primers dies
d’inici de curs com a període d’adaptació.
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Les famílies i l’escola

CMEI 7 Pometes
La Llar d’infants municipal
“7 Pometes” és un centre
d’educació infantil per a
nens i nenes amb edats
compreses entre els 4 mesos i
els 3 anys.
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aparcament
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Juntament amb la família i l’entorn de
l’infant, es treballa atenent les necessitats
anys
bàsiques d’ordre afectiu, biològic, lúdic i d’experiènsocial, per tal d’afavorir el desencia
volupament harmònic de l’infant.

Educació de la primera infància
La Llar es basa en una
didàctica globalitzadora
que implica la participació de l’infant en el seu
procés d’aprenentatge a
través del joc, tot coneixent-se, adquirint hàbits, col·laborant, observant, explorant, experimentant, imitant, imaginant, comunicant... i
expressant-se.

T’ho fem un xic més fàcil
Nosaltres us donem quan us
matriculeu:
- Bossa d’esmorzar amb
carmanyola i carnet familiar
de la piscina pel mes d’agost.
Així vosaltres només us haureu de preocupar pel xumet,
una muda, got, pitet, bata i la crema del culet...

Horaris i preus (curs 2016-17)
Grups

Equip educatiu

El personal de la Llar disposa de la
entorn
titulació adient per a aquesta pràctica
en qüestió. És una escola municipal en
natural
règim de concessió dirigida per una societat limitada, ERJAYO SL, de la qual
les directores en són membres. El funcionament de la
Llar es realitza seguint els criteris del Departament
d’Educació de la Generalitat i amb el vist-i-plau de
l’Ajuntament de Vilafant.

de 8:45-12:15h i de 15-17:30h

Hora d’acollida (mínim 5 infants)
Sencera (7:45-8:45h): 48’19€/mes (5’41€ eventual)
1/2 hora (8:15-8:45h): 31’26€/mes (4’08€ eventual)
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