Llar d’Infants Municipal

C/ Alcover Moll, s/n
43560 LA SÉNIA
Tel. 977570274

Benvolgudes famílies,
Amb la present, us informem que comença el procés de preinscripció i matrícula per al
curs 2021-2022. Hi podran assistir els infants nascuts durant el 2019, 2020 i 2021.
Degut a la situació actual, aquest curs el procés serà telemàtic dins les possibilitats de
cada família. Aquí teniu la informació pertinent per si esteu interessades i interessats en
portar les vostres filles i fills.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA: del 7 al 17 de juny 2021
(Fora d’aquest termini, el centre es reserva el dret d’admissió segons disponibilitat de places)

PREU DE MATRÍCULA PER CURS: 50,-€ (IVA inclòs), ingressar (a nom de l’infant) al
compte de l’Ajuntament de la Sénia al Banc de Sabadell:
ES74 0081 0408 62 0001128118

----------------El curs 2021-2022 començarà el 1 de setembre 2021 (dimecres) i acabarà el 29 de
juliol 2022 (divendres). Inclou els dies laborables de Nadal i Pasqua.
HORARIS QUE S’OFEREIXEN:
- MATÍ:
de 8 a 13 h (El centre estarà obert de 7,45 h a 13,15 h)
- TARDA: de 15 a 18 h (El centre estarà obert de 14,45 h a 18,15 h)
(El centre decidirà els horaris definitius depenent de les peticions al moment de la matrícula)

MODALITATS DE PERMANÈNCIA
-TOTA LA JORNADA (matí i tarda) *:
-MITJA JORNADA (matí o tarda indistintament):

QUOTA MENSUAL**
(IVA inclòs)
95,-€
75,-€

* Els infants no podran superar les 8 hores d’estada al centre.
** L’Ajuntament es reserva el dret a modificar els preus si el Ple així ho acorda.
Els canvis en la modalitat de permanència han de ser comunicats a la direcció de la llar
abans d’acabar el mes anterior i estaran subjectes a la disponibilitat del centre. La quota
mensual escollida és obligada tots els mesos del curs, tant si l’alumne assisteix a la llar
com si no assisteix.
-Hores extraordinàries de permanència (addicionals a la quota mensual de mitja
jornada): 1€/hora (es cobraran dins del rebut del mes)
SERVEI DE MENJADOR: 6 €/dia (de 13 a 15 h. Es cobraran dins del rebut del mes. Les
educadores són les encarregades del servei de menjador. Els lactants el podran portar
de casa, a les aules de P1 i P2 faran ús del servei de càtering del menjador de l’escola.
Els dies festius o de vacances de l’escola, les famílies podran portar el dinar de casa,
dins d’una carmanyola amb el nom)
PREU MATERIAL ESCOLAR: 3 €/mes P1 i 5 €/mes P2 (es cobraran dins del rebut del
mes)

Administració: C/ Tortosa, 1. 43560 LA SÉNIA. Tel. 977713000

Fax. 977570168

CIF: P-4304500-D

Llar d’Infants Municipal

C/ Alcover Moll, s/n
43560 LA SÉNIA
Tel. 977570274

PER A LA PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA, del 7 juny al 17 juny, heu de
seguir les següents instruccions:
-Enviar la petició de la documentació a: llardinfants@lasenia.cat o per whatsapp al
608653923
-Escanejar o fotografiar el llibre de família o altres documents de filiació, el DNI o
targeta de residència amb NIE de tota la unitat familiar i la targeta sanitària individual
(TSI) i pàgina de les vacunes de l’infant. Aquelles famílies que ja assistiu a la llar
d’infants, només cal que envieu la pàgina de les vacunes actualitzada.
-Pagar la matrícula al Banc de Sabadell (50 €)
-Escanejar o fotografiar el comprovant del pagament de la matrícula ingressat al Banc
de Sabadell
-Enviar tota la documentació esmentada a: llardinfants@lasenia.cat o per whatsapp al
608653923
-En cas de no poder fer-ho de manera telemàtica:
• Es farà de manera presencial amb cita prèvia, sempre dirigint-se al correu:
llardinfants@lasenia.cat o per whatsapp al 608653923, i s’hauran de portar
els documents demanats anteriorment ja impresos.
• Ha de venir una persona a fer els tràmits.
• L’accés del públic al centre es limita als espais estrictament necessaris per
a la presentació de les sol·licituds (despatx direcció). La zona d’entrada
serà per la porta de recollida dels infants a les 13h (estarà degudament
senyalitzat) i la de sortida, per la principal.
• No poden acudir al centre les persones en període de confinament o que
presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra
persona a portar la sol·licitud i la documentació.
• Es prega màxima puntualitat.

JORNADES DE PORTES OBERTES
Durant els dies de preinscripció i matrícula podeu venir a visitar el centre per conèixer
els nostres espais. L’horari serà de 15:30 – 18h i haureu de fer desinfecció de sabates i
de mans i portar la mascareta. S’ha de demanar cita prèvia al mail
llardinfants@lasenia.cat o per whatsapp al 608653923.
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