
 
 

 

 L’horari de la llar és de 8 del matí a 5 de la tarda. 

 Matrícula i material            90€  

 Quota servei           160€/mes 

 

 Menjador (12h a 15h)             5€/dia 

 Berenar             1,20€/dia 

 

 

 Preus d’1 dia esporàdic pels NO matriculats a un 

servei concret: 

Menjador  7€/dia 

Berenar  3€/dia 

Quota reserva plaça 80€/mes 

( pels infants no empadronats al municipi) 

 

 

 

 

HORARIS I QUOTES: 
 

 

 

 

 

 

  Adreça de la llar: C/ Lluís de Bolòs, cantonada            

C/ Goya 17858 La Canya    (Vall de Bianya). 

 Telèfon: 972290611 / 608939115 

 Correu electrònic: eei-tresvocals@xtec.cat 

 Instagram: @llarinfantstresvocals 

 Pàgina web:  

https://eei-tresvocals.wixsite.com/tresvocals 

Telèfon ajuntament: 972290933 

 

 

 

CONTACTE: 
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  Seguim una línea metodològica oberta i integradora. 

 Creiem en un infant com un ésser capaç, competent, 

ric en iniciatives, amb interessos i autònom. 

 L’Infant és el protagonista dels seus processos de 

desenvolupament i els seus aprenentatges. 

 La relació entre família i la llar és molt important per 

tal de crear un ambient acollidor i proper. 

 

 

 Joc: Entenem el joc com la font d’aprenentatge 

principal del desenvolupament de l’infant, i on l’infant 

pot desenvolupar totes les seves capacitats a través 

d’ell. 

 Vida quotidiana: És l’eix central a partir del qual es 

desenvolupa l’activitat de la llar. Tots els moments que 

es porten a terme durant el dia tenen una finalitat de 

caràcter educatiu i faciliten el progrés de les capacitats, 

destreses i habilitats de l’infant. 

 Aprenentatges espontanis que es donen durant el dia: 

Qualsevol interès dels infants que sorgeix al llarg del dia 

pot esdevenir una font d’aprenentatge(pluja, bassals, 

trobar un cargol, la floració de les plantes, etc.). 

 Els espais exteriors: La natura i l’entorn proper tenen 

un paper molt implorant ja que permeten a l’infant 

moure’s en llibertat, ser actiu, imaginatiu, creatiu i 

explorar i descobrir els elements i els éssers vius de 

l’entorn.  

        

 

 

La llar d’infants es troba situada en una zona 

tranquil·la i poc transitada amb ampli aparcament i 

una zona verda a davant. 

 

 

El personal de la llar està format per 6 educadores i 

una cuinera. 

Els espais que disposem són: 

 A l’Espai Groc infants a partir de 4 mesos a 1any. 

 A l’Espai Verd infants a partir de 1-2 anys. 

 A l’Espai Blau infants a partir de 2-3 anys. 

 

A la llar disposem de cuina pròpia ja que donem 

importància a l’alimentació no precuinada i per tant, 

s’elabora el menjar diàriament a les nostres 

instal·lacions, revisats anualment  pels responsables 

nutricionistes. 

 

 

 

 

 SITUACIÓ DE LA LLAR 

 EQUIP EDUCATIU 

A QUÈ DONEM IMPORTÀNCIA EN EL DIA A DIA? 

IDENTITAT D’ESCOLA: 
 

Dissenyem els espais per tal que l’infant sigui 

protagonista dels seus aprenentatges i pugui 

desenvolupar les seves capacitats. 

Nadons (Espai Groc): 

 

Mitjans (Espai Verd): 

 

Grans (Espai Blau): 

 

 

 

 ELS ESPAIS DE LA LLAR: 
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