PREGUNTES FREQÜENTS DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ A LES
LLARS D’INFANTS MUNICIPALS DE MANRESA
curs 2021-22
Quan comença i acaba el curs?
El curs té una durada d’11 mesos. Comença a principis de setembre i acaba a finals de juliol.

Quin és l’horari de la llar d’infants municipal?
L’horari és de 8.45 a 12.30h i de 14.45h a 17h. Durant el mes de juliol, l’horari és de 8.45 a 13.30h.
L’horari de menjador i descans és de 12.30h a 15h.

Es pot deixar o venir a buscar els infants abans o després d’aquests horaris?
Existeix una franja horària per poder deixar l’infant al matí, de 8.45 a 9.15h. Al migdia, la franja de
recollida és de 12 a 12.30h. Si es queda a menjador, es pot recollir l’infant a les 13h. L’hora de
recollida a la tarda és sempre les 17h.
Durant el mes de juliol, la franja de recollida és de les 13 a les 13.30h.

Es pot recollir l’infant a les 15h?
Sí, si s’ha quedat al servei de menjador i descans posterior.

Hi ha servei d’acollida abans de les 9h?
Existeix servei d’acollida, com a servei extra fora de la quota mensual, sempre que hi hagi un
mínim d’infants interessats.

Quantes hores pot estar l’infant a la llar?
Es recomana que l’infant no estigui més de 8 hores a la llar d’infants incloent tots els serveis
(acollida, servei escolar, servei de menjador i post escolar)

La cuina és pròpia o es fa càtering?
El servei de menjador de totes les llars d’infants municipals està gestionat per una empresa
externa amb càtering.

Com es tracta el tema de les intoleràncies i les al·lèrgies?
Es contemplen les intoleràncies i les al·lèrgies en els menús. Cal portar un informe del pediatre
quan s’inscriu a l’infant i també parlar-ho en l’entrevista d’inici de curs amb la mestra.

Puc portar el menjar de casa?
Cal portar el menjar de casa fins que l’infant té un any. A partir d’aquí, i durant l’estada de l’infant
a les aules de lactants (P0) i caminants (P1), es pot optar per continuar portant-lo o bé utilitzar el
servei de càtering.

Quantes mestres hi ha per grup?
Hi ha una mestra tutora a cada grup i una educadora de reforç compartida cada dos grups.

Quants infants hi ha per aula?
Les ràtios estan definides per normativa i són: 8 infants al grup de P0, 13 infants al grup de P1 i 20
infants al grup de P2.

Els grups s’interrelacionen?
Sí, hi ha molts moments que entre grups es barregen tant per fer propostes conjuntes amb tot
l’alumnat de l’escola com per dur a terme propostes en petits grups. Actualment, però, seguint les
mesures de pandèmia, aquesta interrelació s’ha limitat al que marca la normativa de prevenció.

Si només fem horari de matí, la quota és la mateixa?
Sí, l’escola té una quota única per a tothom perquè al llarg del curs podeu anar modificant l’horari
de l’infant segons les vostres necessitats i sense que això impliqui un augment de ràtio a l’aula.

Existeixen ajudes o beques?
Si sou família nombrosa o monoparental, s’aplica un 30% de descompten a la quota d’escolaritat.
També es pot demanar beca d’escolaritat i de menjador en funció dels vostres ingressos. Es
demana un cop hagueu estat admesos i feu la matrícula.
Pel curs 2021-22, els llindars econòmics de renda anual són:
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Què passa si em vull donar de baixa?
Per donar de baixa un infant, s’ha de fer sempre durant la primera quinzena del mes, per tal de
que no es passi la quota del mes següent. Recordeu que dins la normativa de l’escola, ja s’informa
que la matricula mai es retornarà, ni tampoc la part proporcional del mes, si es decideix donar de
baixa a l’infant a mig mes.

Es pot apuntar a l’infant durant l’embaràs?
No, l’infant ha d’haver nascut per poder-ne fer la preinscripció. Els infants han de tenir 16
setmanes per poder iniciar el curs escolar.

Quines possibilitats hi ha d’obtenir plaça?
Existeixen uns criteris de puntuació que podeu consultar en l’apartat “criteris i baremació”.
Aquests criteris fan que cada sol·licitud tingui un número de punts determinat i les sol·licituds
s’ordenen per aquesta puntuació. En cas d’empat en la puntuació es fa un sorteig on surt un
número que endreça els llistats, segons el número assignat en fer la preinscripció.

Si m’interessa més d’una llar d’infants pública, he de fer més d’una preinscripció?
No. Heu de fer una única sol·licitud de preinscripció i indicar, per ordre de preferència, totes les
llars d’infants públiques que voleu. Si feu més d’una sol·licitud, s’anul·laran.

Hi ha zones per triar llar d’infants?
La ciutat està dividida en dues zones amb la següent delimitació:
Zona 1: Llar d’infants Bressolvent
Famílies que visquin o treballin al Polígon industrial Bufalvent.
Zona 2: Llars d’infants Picarol, La Ginesta, L’Espurna, L’Estel, La Lluna, Petit Príncep i la Llum.
Famílies que visquin o treballin a la resta de la ciutat de Manresa.

