
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Benvolgudes Famílies, 

 

Com ja sabeu, el Col·legi està immers en la Certificació de Qualitat ISO 9001:2015 des de 

fa un temps i per aquesta raó haureu anat veient una sèrie de canvis estructurals, 

pedagògics, etc. 

 

Un centre tan gran com el nostre no es pot renovar a la totalitat de cop. Amb educació 

sempre és millor evolucionar que revolucionar. Heu vist que hem anat fent canvis molt 

importants per etapes. Doncs ara toca fer canvis importants a la LLAR D’INFANTS o 

GUARDERIA. 

 

El curs vinent tindrem una Llar d’Infants amb dues Sales totalment renovades pel que fa a 

mobiliari i equips. Una de P1 per a nens nascuts el 2018 ( a partir dels 12 mesos ) i una de 

P2  per nens nascuts el 2017. No aniran junts els nens d’un i dos anys com fins ara. 

 

Els horaris  seran independents de la resta del Col·legi. Tant pel que fa a dies lectius 

i de vacances, com pel que fa a franges horàries.  Hi haurà tres franges per escollir i/o 

combinar segons les necessitats de cada família: 

 

 De les 7:45h  a les 13:00h.  

 

 De les 7:45h  a les 15:00h amb servei de menjador propi  i migdiada. 

 

 De les 15:00h  a les 19:15h.  

 

Les quotes seran mensuals i ajustades a la franja horària utilitzada. Les podreu consultar a 

la web del centre www.stjosep.com , a l’igual que la sol·licitud per a la Preinscripció en 

aquest nivell que serà del dia 13 al 24 de maig. No cal dir que les famílies que ho desitgin 

podran sol·licitar una entrevista informativa al 93 8183410 el dia i hora que millor els vagi.  

 

Entenem que cal donar el màxim de facilitats a les parelles més joves, que son les que 

tenen els nens més petits. Per aquest motiu la Llar d’Infants romandrà oberta els períodes 

de vacances de Nadal, Pasqua i primers dies de setembre;  així com un casal d’estiu al 

juliol. També s’establirà un preu per hora per a cobrir altres necessitats esporàdiques, 

segons necessitats.  

 

No cal dir que si coneixeu famílies amb nens d’aquestes edats, fareu molt bé en explicar-

los aquestes novetats. Segur que us estaran molt agraïts i nosaltres molt orgullosos. 

 

Salutacions cordials. 

 

 Joan Amat Marquès ( Dtor. Titular) 
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