


La nostra llar d’infants 

HORARI 

CALENDARI ESCOLAR 

SERVEIS ADDICIONALS 

PERSONAL EDUCADOR 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Inici de curs: 1 de setembre del 2021 

 Fi de curs: 29 de juliol del 2022 

 Període de vacances: Nadal, Setmana Santa i mes d’agost. 

      (Juliol jornada intensiva) 

 

 

  

  

 Acollida de matí: 8:30 a 9:00 h o de 8:45 a 9:00 h,  fixa  o esporàdica. 

 Permanència de migdia: 13:00 a 13:30 h o de 13:00 a 13:15 h, fixa o  

 esporàdica. 

 

 Servei de menjador de 13:00 a 15:00h, fixe o esporàdic.  

 Els infants porten la carmanyola de casa. 

 

 

  

  

 

 Anna Llano: Mestra d’Educació infantil i TEI (Tècnica en  Educació  Infantil). 

 Laia Ariño: Mestra d’Educació primària, Educació especial i TEI (Tècnica 

 en Educació Infantil)  

 
 

ENTRADES SORTIDES 

Matí: 9:00-10:00 h 12:00-13:00 h 

Tarda: 15:00-16:00 h 17:00-18:00 h 



Línia metodològica 



(Establerts en l’ordenança fiscal núm. 16 de l’Ajuntament de Sidamon) 

 Matrícula: 55 € 

 Quota mensual: 140 € (Bonificació del 40% de la taxa mensual per a infants 
amb condició de família nombrosa = 84 €) 

  Material: 70 € anuals  

 35 € mes de setembre  

 35 € mes de març 

 

  

 

 

 

 

 

 

*L’acollida de matí esporàdica només es realitzarà si hi ha servei  d’acollida   de ma-

nera habitual.  

 

 

    

 

  

Per tal que es pugui garantir tant el servei de menjador com el d’acollida hi ha 

 d’haver un mínim d’infants: 

 Servei de menjador: 4 infants. 

 Servei d’acollida: 2 infants. 

 *Si no hi ha el mínim d’infants per a algun dels serveis, les famílies  

 interessades hauran d’assumir el cost total del preu per dia. 

  Acollida matí * Permanència migdia 

Esporà-
dics 

8:30 – 9:00 (4€/dia) 13:00 – 13:30 (4€/
dia) 

8:45 – 9:00 (3€/dia) 13:00 – 13:15 (3€/
dia) 

Fixes 8:30 – 9:00 (3€/dia) 13:00 – 13:30 (3€/
dia) 

8:45 – 9:00 (2,5€/dia) 13:00 – 13:15 (2,5€/
dia) 

DINAR 

ESPORÀDICS FIXES 

5€-6€/dia 3€/dia 

Servei d’acollida i permanència: 

Servei de menjador: De 13:00 a 15:00 h. 

 A la pàgina web de l’Ajuntament de Sidamon hi trobareu tota la informació de 

com fer el tràmit, el model de sol·licitud i documentació a aportar:  

 http://www.sidamon.cat/  

Com formalitzar el procés de preinscripció: 

QUOTES I PREUS 

http://www.sidamon.cat/

