Com ajudar-los a l’adaptació:
Des de l’escola es promou un procés
d’adaptació de forma temporal, augmentant
el temps d’estada de l’infant al Centre de
forma gradual, tenint en compte el
comportament i l’estat anímic del nen/a.
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Les famílies i l’escola

CMEI 7 Pometes
La Llar d’infants municipal
“7 Pometes” és un centre
d’educació infantil, que acull
nens i nenes amb edats
compreses entre els 4 mesos i
els 3 anys.

Educació de la primera infància

20
anys
Apostem per una educació emocional,
afectiva i assistencial, cada infant és únic i d’experiènespecial.
cia
Tenim en compte una atenció individualitzada en tots els àmbits.
Oferim una didàctica globalitzadora, que parteix dels
interessos dels infants i potenciem els seus processos
d'aprenentatge a través del joc.
Fomentem els valors de la convivència, la tolerància,
l'estima i el respecte i els ajudem a descobrir, adquirir
hàbits, explorar, experimentar, comunicar, crear...
Despertem així una actitud curiosa que els facilita el
procés cap a la seva autonomia i a la seva socialització,
sense deixar de banda l'atenció a les seves necessitats
bàsiques d'ordre biològic.

Grups
Disposem de 5 estances, organitzades amb 5 grups:
I-0 lactants
(8 pometes verdes)
I-1A caminants (13 pometes grogues)
I-1B caminants (13 pometes grogues)
I-2A maternals (20 pometes vermelles)
I-2B maternals (19 pometes vermelles)
Té capacitat per a 73 infants.

Equip educatiu
El treball en equip de la direcció i les educadores es basa
en acordar i establir aspectes de contingut pedagògic i
organitzatius vinculats a la gestió d'una bona pràctica
educativa.
Les educadores de la llar disposen de la
titulació adient i estan en formació
entorn
permanent.
natural
Som una llar d'infants municipal en
règim de concessió dirigida per una societat limitada, ERJAYO SL, de la qual
la directora n'és membre. La llar segueix els
criteris del Departament d’Educació de la Generalitat
amb el vist-i-plau de l’Ajuntament de Vilafant.

A les 7 Pometes considerem
imprescindible establir un
contacte diari entre les famílies
basat en el respecte i la confiança mútua.
Busquem una accessibicomplicitat basada en unes bones litat i fàcil
relacions, creant un vincle directe entre
aparcaescola i família, on els infants se sentin
ment
acollits, acceptats, protegits i estimats.

Horaris i preus
Horari matins:
sense menjador de 8:45 a 12:15h: 120€
amb menjador de 8:45 a 13h: 120€ i 6'92€/dia
Paquet de tardes (d'1, 2, 3 o 4 al mes)
32€ (de 15 a 17h màxim 4 tardes al mes, cada tarda costa 8€)

Horari de tot el dia (matins i tardes):
de 8:45 a 12:15h i de 15h a 17h: 165€

(de 17 a 17:30h només es durà a terme a un mínim de 5 nens/es)

Horari de tot el dia (matins i tardes amb menjador):
de 8:45 a 17h: 165€ i 6'92€/dia
(de 17 a 17:30h només es durà a terme a un mínim de 5 nens/es)

Horari d'acollida:
sencera (7:45 a 8:45h): 48'19€/mes (5'41€ eventual)
1/2 hora (8:15 a 8:45h): 31'26€/mes (4'08€ eventual)

nous
serveis
i noves
tarifes

Els preus i horaris d'aquest fulletó, tret d'error tipogràfic, corresponen amb els oficials publicats a les ordenances municipals (www.vilafant.com).

