
TROBAR-SE, COMPARTIR, 

APRENDRE… 

Què oferim? 

• Llar d’ Infants 
     De les 8.45 a les 12.00  i de les 15.00 a les 17.00 hores.  

• Servei de Menjador 
     De les 12.00 a les 15.00 hores. 

• Serveis Acollida/Ludoteca 
          Acollida: de les 8.00 a les 9.00 hores. 
          Ludoteca: de les 12.00 a les 13.00 i/o de les 17.00 a 

les 18.00 hores.                 

• Tallers en família (música, ioga, ...) 

• Escola de Temporada (Segona quinzena de juliol)  

• Ajuts per a l’escolarització i menjador. 

QUOTES CURS 2021-22 
 
Llar d’ infants: 120,00 €  
 
Serveis d’acollida (ludoteca/despertador) : 4,30 €/h. 
 
Menjador* Esporàdic: 7,30 €/dia. Habitual: 130 €/mes 
 
Vigilància * (menjador lactants): 
Esporàdic: 4,30€/dia. Habitual : 70,00 € /mes      
 
Quota de material (trimestral): 24 € 
 
* Es considera habitual si es fa ús del servei 13 o més 
dies al mes. 
 
El serveis d’acollida hauran de tenir un mínim de 5 
criatures fixes durant tot el curs; i el servei de menja-
dor haurà de comptar amb un mínim de 10 durant el 
curs.  

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL XIULET 
Passatge Mas Sant Joan,7 

08250 -  Sant Joan de Vilatorrada 
Telèfon 93 876 71 00 

direccio.ebm.elxiulet@incoop.cat 
Web: ebmelxiulet.com 

   Calendari preinscripció i matrícula 

Presentació de les sol·licituds 
Del 10 al 21 maig de 
2021 

Publicació de les llistes amb el 
barem  

1 de juny de 2021 

Reclamacions a les llistes del ba-
rem  

2 al 8 de juny de 2021 

Sorteig 9 de juny  de 2021 

Publicació de les llistes d’alumnat 
admès 

15  de juny  de  2021 

Període de matriculació  
Del 16 al 22 de juny de  
2021 

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ 
 

• Original i fotocòpia del DNI o NIE de la parella res-
ponsable de l’infant. En cas de família monoparen-
tal, només cal la de qui tingui a càrrec l’infant. 

• Original i fotocòpia del llibre de família. 
• Original i fotocòpia de la targeta sanitària. 
• Volant col·lectiu (sol·licitar-lo a l’Ajuntament) 
 
DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA 
 

• Document on consti el nº de compte i el codi  IBAN 
• Original i fotocòpia del carnet de vacunes. 

HORARIS 
 

Cal demanar cita prèvia. 
De dilluns a divendres, de les 10.00 a les 11.30 hores. 
Dimarts i dijous de les 15.00 a les 16.30 hores. 



La llar d’infants municipal El Xiulet és un servei d’a-
tenció als infants i les seves famílies. Està gestionat 
per INCOOP.SCCL, una cooperativa sense ànim de 
lucre que té com a prioritat la prestació de serveis 
d’atenció a les persones. 

L’Educació en tots els seus àmbits és la nostra prin-
cipal fita i el foment de la responsabilitat com a ga-
rantia en els serveis, la nostra manera de fer. Una 
escola oberta a l’entorn i que partici-
pa activament en la cultura i per descomptat un 
espai educatiu i lúdic per créixer en llibertat.  
Tot l’equip educatiu entenem que l’infant a l’escola 
necessita afectivitat, crear un vincle amb l’adult de 
referència i obrir-se al món. 

Prioritzem i ens fonamentem en la Vida Quotidiana. 
Respectem el moment evolutiu, el ritme i necessi-
tats de cada infant i del grup. Les diferents propos-
tes parteixen de: ser, pertinença, família, escola, 
fenòmens meteorològics, entorn, natura, festes i 
tradicions, ioga… Les propostes transversals ens 
ajuden a potenciar les capacitats que marca el Cur-
rículum d’Educació Infantil. 

Les propostes didàctiques que realitzem a l’escola 
estan pensades per donar resposta a les necessi-
tats físiques, afectives, educatives, lúdiques i socials 
i alhora són el màxim de respectuoses amb el temps 
dels infants. 

 Llar d’infants   Tallers en família AMPA 

És un espai de trobada i relació per a famílies amb 
infants de 0 a 3 anys. 
 

Coneixereu altres persones amb qui compartir les 
vostres vivències, intercanviar informacions, con-
trastar experiències, confrontar opinions i expectati-
ves, o simplement observar altres maneres de fer o 
educar tot passant una bona estona. 
 

Es programaran xerrades amb altres professionals i 
tallers en família. 
 

De novembre a juny de  15.15 a 17.00 h.   

L’AMPA és l’associació sense ànim de lucre formada 

per mares i pares d’alumnes de la Llar d’Infants que 

volem intervenir activament en l’educació dels nostres 

infants. Estem federats a la AFFAC ( Associacions fede-

rades de famílies d’Alumnes de Catalunya).  

L’AMPA El Xiulet funciona perquè la Llar pugui gaudir 

de la implicació de les famílies en el projecte que duu a 

terme l’equip educatiu. La participació de les famílies 

en les activitats proposades per l’AMPA és molt bona 

però encara ens falten més pares i mares en l’organit-

zació i preparació d’aquestes. Es tracta d’una gran 

oportunitat per a formar part de l’educació que volem 

que rebin els nostres fills i filles. 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació on estan 
representats els col·lectius que intervenen en la comuni-
tat educativa: direcció, mestres, famílies, personal d’ad-
ministració i serveis i una persona en representació de 
l’ajuntament.  
La funció principal del Consell Escolar és participar en la 
presa de decisions en relació amb aquells temes impor-
tants per al funcionament i l’organització del centre: el 
projecte educatiu, la programació general, la gestió eco-
nòmica, sortides, etc.  
Els membres del Consell Escolar s’escullen per un perío-
de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.  

L’Escola de Temporada es realitzarà durant la segona 
quinzena de juliol amb l’objectiu de conciliar la vida 
laboral amb la familiar. 
 
Es realitzaran activitats dissenyades per a infants d’1 
a 3 anys i dirigides per personal educador.  

Escola de temporada 


