
HORARIS  
i 

QUOTES 
 
 

  MATINS DE 9:00h a 12:00h
(fruita i pa, a mig matí) 

 

 TARDES de 15:00h a 17:00h       
 (berenar per l'alumnat de P0 i P1)

Família nombrosa i monoparental
(50% de bonificació).
Per infants de 2 a 3 anys (P2) es
preveu que sigui gratuïta.

 QUOTA MENSUAL : 
118€ (preu curs anterior)   

 

SERVEI
MENJADOR  

 QUOTA DIÀRIA : 
6'50€    

SERVEI

D'ACOLLIDA 

 HORARI: 
de 8:00h a 9:00h    

 QUOTA DIÀRIA:
(el preu serà en funció de la

demanda)   

PERÌODE DE
PREINSCRIPCIÓ 
Del 9 al 20 de maig

Original i fotocòpia de l'imprès de
sol•licitud  degudament complimentat.
Original i fotocòpia DNI o NIE de la mare i
el pare.
Original i fotocòpia del llibre de família.
Original i fotocòpia de la targeta
sanitària.
Volant de convivència de l'alumne.

Documentació necessària:

PERÌODE DE
MATRICULACIÓ 

(ambdòs inclosos)

Del 16 al 22 de juny
(ambdòs inclosos) Passeig Gallifa,10

08250 SANT JOAN DE VILATORRADA 
TELF: 93.872.81.52
a8048046@xtec.cat
web: agora.xtec.cat//llar.barrufets
       @llarinfantsbarrufets
 

Original i fotocòpia de la fulla del llibre
de vacunes.
Número de compte corrent.

Documentació necessària:

LLAR D'INFANTS 

BARRUFETS

Curs 2022-2023



1 AULA P0
      Alumnes de 0 a 1 any                          
(Lactants) amb una ràtio de 6
infants.

 Som una llar d’infants del Departament
d’Educació que acull infants de 1r Cicle
d’Educació Infantil  (0 a 3 anys) .

 El nostre principal objectiu és col•laborar amb
les famílies en l’evolució i benestar del nen i
nena; fent créixer persones respectuoses amb el
món que els envolta.

 Partint  de la iniciativa i motivació com a base
de tot aprenentatge,  oferim un espai agradable
que facilita la possibilitat de tenir experiències
de descoberta i de relació amb els demés;
afavorint el desenvolupament global, de l'alumne,
d’una manera harmònica.

 Donem especial importància a l’estreta relació i
comunicació entre família i escola basada en el
diàleg, la confiança i el respecte mutu. 

 Comptem també amb la col•laboració de l’AFA
(Associació de families d'alumnes) que participa
de manera  activa en l’educació dels infants de
l’escola, organitzant conjuntament: tallers,
xerrades, festes,...

Des de l’any 1983 estem al vostre costat 
 ajudant a fer créixer als infants de Sant Joan.

QUI 
SOM?

 GRUPS CLASSE i RÀTIOS
A la Llar d'infants Barrufets

disposem de 7 aules distribuïdes
de la següent manera:

Educar és

facilitar les

condicions perquè

els nens i les

nenes puguin ser

qui són.

3 AULES  P1
      Alumnes d'1 a 2 anys
(Caminants) amb una ràtio de 10
infants per aula.

3 AULES P2
      Alumnes de 2 a 3 anys
(Maternals) amb una ràtio de 18
infants per aula.

Totes les aules tenen accés directe
a un espai exterior: pati o jardí

SERVEIPROPI  DE CUINA 

SERVEI 

PROPI

DE NETEJA i

BUGADERIA 


