Calendari
Horari
Infants atesos
Cost del servei

REOBERTURA LLARS INFANTS MUNICIPALS
Del 8 de juny al 31 de juliol
De 9 a 13 h
S’organitzaran les entrades i les sorties esglaonades per aula.
Infants de P1 i P2 en grups de com a màxim 5.
93€/mes
En cas de disposar de la subvenció per a l’escolarització d’infants de 0-3
anys per al curs 2019-2020, s’aplicarà el mateix percentatge de
descompte.

Criteris d’accés

1. Estar prèviament matriculat a les llars d’infants durant el curs 20192020.
2. Tots dos progenitors (o un en cas de família monoparental) de la
unitat familiar han de treballar presencialment sense possibilitat de
flexibilitzar els seus horaris laborals.


Aquesta situació s’haurà de mostrar amb documentació fefaent:


En el cas dels treballadors autònoms, caldrà el certificat
d’activitat econòmica.



En el cas dels treballadors assalariats, caldrà el
certificat d’empresa que acrediti que no hi ha possibilitat
de teletreball ni de flexibilitat horària.

3. L’infant ha de tenir el calendari de vacunació al dia. (Caldrà enviar
document escanejat o fotografiat.)
4. Si l’infant es troba en situació d’alt risc social i es considera un
benefici per a la seva salut integral la reincorporació a la llar d’infants.
(Derivació directa de Serveis Socials.)

Un cop resolt el nombre de sol·licituds admeses:
 En cas de sobredemanda, es prioritzarà segons els següents
cirteris:
1. Els infants els quals com a mínim un dels seus progenitors
sigui professional dels sectors essencials i, per tant, no ha tingut
possibilitat de teletreball en cap moment de l’emergència
sanitària.
2. Les famílies monoparentals i les famílies nombroses.
3. Per a la resta de famílies, s’assignaran les places vacants
mitjançant sorteig.

Documents que les
famílies hauran de
signar



En cas de quedar places lliures:



1. Es treballarà amb Serveis Socials per oferir el servei a
famílies amb infants en situació de vulnerabilitat.
Document que acrediti que són coneixedores que no es poden
garantir les mesures de distanciament social i la desinfecció de
material i de joguines després de cada ús.



Declaració responsable per garantir que es comprèn la
importància de no portar els infants amb símptomes a la llar,
d’informar el centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de
COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir
comunicació directa amb l’escola davant qualsevol incidència.

Altres
consideracions



No s’oferirà servei Bon dia ni servei de menjador.



Depenent de la demanda que hi hagi, s’obrirà una de les llars o
totes dues. No es pot garantir la mateixa llar que durant el curs.



Els grups d’infants que s’estableixin per a l’obertura del servei es
consideraran grups tancats.



Les famílies que finalment utilitzin el servei de les llars d’infants
seran informades abans de la represa del servei d’algunes
mesures de prevenció i organització noves derivades de la
situació d’excepcionalitat actual. A més, en tot moment s’estarà
amatent a les indicacions de les autoritats sanitàries.

