PERÍODES DE CASAL
Nadal - Setmana Santa - Estiu

ELCasalMOLINET
d’estiu, Monells

El casal des dels 4 mesos fins als 6
anys ofereix activitats de caire lúdic i
alhora manté els hàbits i rutines del dia a
dia per tal de mantenir la tasca educativa
de tot el curs escolar. També s’accepten
inscripcions d’infants de fins a 6 anys,
externs a la llar.
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CASAL D’AGOST 2017

ELCasalMOLINET
d’estiu, Monells

31/07 al 25/08
Inscripcions obertes:

ELLlar d’infants,
MOLINET
Monells

09:00 h - 12:00 h (sense dinar) - 133 €
09:00 h - 13:00 h (dinar inclòs) - 262 €
09:00 h - 16:00 h (dinar inclòs) - 318 €

www.llarinfantsmolinet.cat

INFORMACIÓ MATRÍCULA
Ja
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Curs 2017-2018

Matrícula anual: 125€
Quota matí: 133€
Quota matí i tarda: 173€
Quota matí i dinar: 262€

ELLlar d’infants,
MOLINET
Monells
www.llarinfantsmolinet.cat

Celebra amb nosaltres el 10è aniversari
d’EL MOLINET!

Vine el 9 de juny a les 17.30h

Tothom hi està convidat!
Amb espectacle infantil a càrrec de PEP PUIGDEMONT!

Llar d’Infants EL MOLINET

Crta. de Monells a Madremanya | 17121 Monells
972 63 09 45 | 638 59 81 63 | elmolinet@gebre.cat
www.llarinfantsmolinet.cat

Gestiona:

Existeixen
diferents
franges
horàries
que permeten adaptar el servei a la
situació familiar. A banda de la combinació
habitual,
sempre
s’ofereix
l’opció
d’adaptarla a les necessitats específiques
que puguin sorgir en el dia a dia.
La llar d’infants El Molinet de Monells acull infants des dels 4 mesos
fins als 3 anys. És una escola acollidora i agradable, pensada i
adaptada a les necessitats dels més petits de casa. En aquest
context els infants inicien la seva socialització amb altres infants i
adults alhora que s’acompanya la tasca educativa familiar.
A la llar atenem les necessitats
bàsiques dels nens i nenes, en els aspectes
biològics, psicològics i afectius.
Alhora,
contemplem
necessitats
i
interessos intel·lectuals, lúdics i socials,
posant els mitjans adequats per afavorir
el desenvolupament de les capacitats en
evolució permanent.
Un dels objectius principals és facilitar i
estimular als infants l’adquisició de la seva
pròpia autonomia, sempre respectant les
característiques i moments individuals de
cada persona.

A la llar ens organitzem emprant
diferents agrupacions en funció de les activitats proposades, que s’adapten als
cicles estacionals i als ritmes i fases dels
infants. Afavorim la interrelació amb els
companys d’edats diverses compartint
espais, hàbits i rutines en agrupacions
verticals.
El dia a dia es basa en una programació que
prepara l’equip educatiu i que parteix del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i dels propis
interessos i necessitats dels infants.
Més concreció: www.llarinfantsmolinet.cat

