LLAR D’INFANTS
XINO-XANO
CREU ROJA TORTOSA
Curs 2019-2020

Història de la llar d’infants
La Llar d’Infants Creu Roja Tortosa
és un centre educatiu d’Educació Infantil
de Primer Cicle, que
acull infants a partir dels
quatre mesos fins als tres anys.
La nostra llar es va fundar l'any 1962 amb una
capacitat de 40 nens/es.
Una llar de referència que va permetre conciliar
la vida familiar i laboral de les dones.
Una llar que va facilitar l’accés de la dona al món laboral.
Una llar que com ha demostrat fins l'actualitat
s'adapta a tots els canvis socioeconòmics que viu la ciutat de Tortosa.
Una llar universal, on accedeixen tots els nens/es
independent del context que viuen.

La llar dels infants de la nostra ciutat.

Calendari escolar
2019-2020

Horaris i preus
MENSUALITAT I MENJADOR
Lactants (4 a 12 mesos)
 Jornada (8’30h a 13’00h + 15’30h a 18’30h)
Maternals (12 a 24 mesos) i Jardí d’Infància

165€

(24 a 36 mesos)

155€

 Jornada (8’30h a 13’00h +15’30h a 18’30h)
Menjador
 Dinar + Migdiada (13’00h a15’30h)
 Esmorzar + Berenar
Menjador
 Dinar + Migdiada (13’00h a15’30h)
 Esmorzar + Berenar



HORES EXTRA
30€
De 7’30h a 8’30h

125€
TOT EL MES

8€
DIA SOLT

2€ DIA SOLT

TOT EL MES




De 8’00h a 8’30h
De 18’30h a 19’00h

15€

1€ DIA SOLT

TOT EL MES

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES GRATUÏTES
MÚSICA i ANGLÈS
0€





MATRÍCULA CURS 2019/20
Inici Setembre 2019
Inici Gener 2020
Inici Maig 2020

90 €
70 €
50 €

.
Línies educatives

 Aprendre els valors humans (pau, respecte,
responsabilitat...) a través d’activitats grupals.
 Potenciar les capacitats dels nens i nenes respectant el
seu procés evolutiu d’aprenentatge.
 Fomentar els hàbits d’alimentació per mitjà d’àpats
saludables.
 Promoure l’experimentació dels nens/es respecte al medi
natural, a través de jocs de manipulació, excursions a la
natura, etc.
 Fomentar l’autonomia en el desenvolupament de les
activitats bàsiques de la vida diària, tenint en compte les
necessitats individuals i grupals de cada infant.

El meu dia a

M’esperen amb una gran abraçada esmorzo i exploro les paneres amb els meus companys…

fem música…

dinem al menjador…

ballem…

i descansem al llitet!

…

dia a la llar
junts descobrim noves perspectives…

i cuidem del nostre hortet…

un bon berenar

i experimentem…

no parem d’aprendre i jugar!

llegir contes i…

adéu fins demà!!

Principis de la Creu Roja
Humanitat

Imparcialitat

Caràcter voluntari

Neutralitat
Unitat

Universalitat

Contacta’ns:

C /Ramón Berenguer IV, 34 - 43500 Tortosa
977 444 444

Independència

682247549

llartortosa@creuroja.org

