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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.
Empadronament de tots el membres
de la unitat familiar.

Llar
d'infants
Barrufets.
Curs: 2021-2022

Us hi

esperem!!
PREINSCRIPCIONS 

Del 10 al 21 de Maig

 
MATRÍCULA
Del  16 al 22 juny

Original i fotocòpia del carnet de
vacunes.
Document on hi consti el núm. 

  de compte  corrent

HORARIS  I QUOTES
2021-2022

  PREU  LLAR D’INFANTS:     118€ 
 ( 9H A 12H I 15H A 17H) 

 (Família nombrosa 50% bonificació)

*Inclou  fruita-galetes-pa: a mig matí
per a tots infants.

*Berenar  per P0 i P1: Farinetes de fruita, 
iogurt i galetes, pa amb tomàquet amb
pernil dolç, formatge, galldindi,….

Servei Menjadors i migdiada 
de  12h a  15h        

 PREU  6€ DIARIS 

 HORARI D’ACOLLIDA: 
 8h a 9h (preu diari 2€)

*12h a 13h (gratuïts dies esporàdics)     

LLAR D'INFANTS BARRUFETS

mailto:a8048046@xtec.cat


Our Program

Make sure you highlight the
educational opportunities that your
school takes pride in. This can include
special courses and workshops, as
well as extra-curriculars.

CPS SPIRIT

THE FACULTY

1 AULA:

3 AULES :

3 AULES:

P0- Lactants de 0 a 1 any 06
infants

P1-Caminants de 1a 2 anys
10 infants per grup

P2-Maternals de 2 a 3 anys
18 infants per grup

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 i adequat als infants d’aquesta
edat, que els aporti la possibilitat de tenir
experiències de descoberta i de relació amb
els demés, que afavoreixin el seu 
desenvolupament global 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’AMPA (Associació de mares i pares) que
participa de manera  activa en l’educació dels
infants de l’escola, organitzant
conjuntament taller, xerrades, festes,....

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

Aula de música/Biblioteca
Aula polivalent: Psicomotricitat, 

Cuina- Neteja
Bugaderia

Disposem de diferents espais:

  teatre...

Serveis pròpis: 

NOMBRE DE PLACES I GRUPS
A l’escola hi han 7 grups d’infants
distribuïts de la següent manera:

Qui som?

Educar és
facilitar les

condicions
perquè els nens i
les nenes puguin

ser qui són.
"Joan turu"

Creem

Estimem la natura.

Juguem.

Experimentem.

Compartim moments.


