Què és una escola de primer cicle d’educació infantil?
És el centre on s’imparteix el primer cicle de l’etapa d’educació infantil (0-3 anys),
reconeguda per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, com a primera etapa del sistema
educatiu.
Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als més petits aquelles situacions educatives
que permeten una descoberta progressiva i un desenvolupament personal. Proporciona la
possibilitat de relacionar-se amb altres persones, tant infants com adults, per mitjà dels
diferents llenguatges d’expressió i comunicació, observació i descoberta de l’entorn més
proper, i d’adquirir valors, hàbits i pautes de conducta que n’afavoreixin l’autonomia
personal i la integració dins la societat.
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Què oferim?
• Atenem especialment les necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu,
intel·lectual, lúdic i social.
• L’infant és el protagonista de l’acció, i l’escola en potencia la creativitat i la motivació.
• L’escola intenta posar les bases que afavoreixin la progressiva adquisició de
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l'autonomia, la formació del pensament, l’estabilitat emocional i la sociabilitat, agrupant
els alumnes per edats.
• Treballam de forma global, ja que en aquestes edats els aprenentatges parteixen de
l’entorn més proper amb el joc com a base. Tot el material, joguines i mobiliari està
seleccionat, pensat i interrelacionat amb els objectius que ens hem programat.
• Fixam objectius pedagògics en funció de l’edat, respectant l'estructura mental, la
maduresa i l’estat afectiu de l’infant.
• Volem una escola oberta a les famílies i treballar coordinadament per assolir uns
objectius comuns.
• La llengua vehicular de l’escola, d’acord amb el Decret de la Conselleria d’Educació, és
el català.
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Quan començam?
Ajustam el nostre calendari a les indicacions de la Conselleria d’Educació.
- El curs comença pel setembre (cada tutora programarà amb la família el començament i
el període d’adaptació).

Taxa única per formalitzar la matrícula: 109 €, que inclou:
✔

Reserva de plaça: 40 €

✔

Assegurança: 9 €

✔

Material escolar: 60 €

- Les escoletes estan obertes de dilluns a divendres, exceptuant els festius.
- Per les vacances de Nadal seguim el calendari marcat per la Conselleria d’Educació.
- A principi de curs es facilitarà el calendari escolar amb tots els dies que, per ajustaments
de conveni i per indicació de la Conselleria d’Educació, no seran lectius.
- Els curs acaba a finals de juny. El mesos de juliol i agost s'ofereix el servei de
conciliació familiar i la jornada escolar queda reduïda de 7.30 a 15.00 h. El mes d’agost
l’Ajuntament oferirà el servei només a les instal·lacions de l’escoleta Trencadors de
Per poder-s’hi matricular cal un mínim

s’Arenal.

d’assistència de les 9.00 h a les 13.00 h.
Quin horari tenim?
Recordam que segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 24 de
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necessitats i els drets de l’infant.

sense dinar
L’escola ofereix flexibilitat a l’entrada i sortida dels infants:
•

De 7.30 a 9.00 h servei de matinet.

•

De 9.00 a 9.30 h horari habitual d’entrada (S’ha d’avisar amb antelació a l’infant
s’ha d’incorporar més tard a l’escola).

•

De 12.00 a 13.00 h horari de sortida sense servei de menjador.

•

De 15.00 a 15.15 h horari de sortida després de dinar i migdiada.

•

De 15.00 a 17.00 h servei d’horabaixa.
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Taxes:
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160 €
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del menjar

Taxes:
40 €

Taxes:
40 €

*Consultau bonificació de descomptes de taxes.
Qualsevol alteració de l’horari d’entrada o de sortida s’ha de comunicar prèviament a la
coordinadora del centre o a la tutora d’aula.

*El servei de menjador és extern i opcional (no inclòs en el preu).
*Serveis esporàdics amb un màxim de 4 dies al mes: 3,00 € usuari/dia.

