LA NOSTRA LLAR

LLAR D’INFANTS
LA CUCA

• Acull nens i nenes de 4 mesos a 3 anys.
• El personal està especialitzat en educació
infantil (pedagoga, professora d’educació
infantil i tècnics en llars d’infants).
• Per nosaltres les famílies sou una part molt
important d’aquesta etapa educativa, per això
a la nostra escola sempre tindreu les portes
obertes.

•
•
•

C/ CARRASCLET 36
43850 CAMBRILS
TEL: 977361796/608350640
EMAIL: info@llarlacuca.com
web: llarlacuca.com
L’escola està autoritzada pel Departament
d’Ensenyament i rep una subvenció de la
Generalitat. El nostre Codi de centre és:
43008262 .

QUÈ FÈM?
• Aprenem jugant, manipulant i experimentant
mitjançant els sentits.
• Descobrim les possibilitats del nostre cos
potenciem i afavorim el lliure moviment amb
l’objectiu de que l’infant adquireixi:
✓ Seguretat motriu i emocional.
✓ Coneixement de l’espai
✓ Coneixement de les propietats del
material
✓ Noves sensacions
✓ Desenvolupament cognitiu

•
•

Fomentem
l’autonomia
aprenem
diferents hàbits i rutines.
Fomentem la comunicació i l'expressió
Els contes, la música i la creativitat ens
envolten.
Descobrim l'entorn immediat amb la
curiositat i respecte .Tenim un jardí amb
diferents racons de jocs on els infants
poden desenvolupar les seves habilitats
motrius i aprendre i viure boniques
experiències al costat de la natura i els
companys.
Fem sortides educatives.
Afavorim el coneixement de la nostra
cultura celebrant les festes tradicionals.

SÈRVÈI DÈ MÈNJADOR
-Oferim un menú sa i equilibrat que s’elabora
diàriament a la cuina de la nostra escola amb
productes frescos i de proximitat. Abunden les
fruites i les verdures de temporada.
-Elaborem menús adaptats a les diferents edats i
necessitats

Disposem de 6 aules.
Una amplia zona d’esbarjo.
Sala d’usos múltiples.
Servei d’acollida matinal.
Servei de menjador amb cuina pròpia.
Suport del EAP (Equip d’Assessorament
Psicopedagògic).

ENSENYANÇA
Tot el dia 250€
Matí de 8´45h a 12h 195€
Migdia fins les 13h 210€

MENJADOR
Diari fixe:8€
Esporàdic:10€

ACOLLIDA
7’30H A 8´45 45€
8H A 8’45 30€

Reserva de plaça i assegurança :
Nous alumnes : 300€ anuals.
Alumnes ja matriculats: 200€ anuals.

SÈRVÈIS I RÈCURSOS
•
•
•
•
•
•

QUOTÈS

HORARI
•

L’escola està oberta de dilluns a divendres.
L’horari és:
✓ Acollida: 7’30h a 8:45h
✓ Matí: 8:45h a 12h/13h
✓ Tarda: 15:15h a 17:30h
• L’escola restarà tancada per Nadal, Setmana
Santa , 3 dies de lliure disposició escollits pel
consell escolar.

PRÈINSCRIPCIO I MATRICULA
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
✓ Fitxa de matriculació
✓ Fotocòpia DNI pare i mare
✓ Fotocòpia del llibre de família
✓ Fotocòpia del calendari de vacunes
✓ Dades bancàries
Les places són limitades.

