A l’estiu acollim nens i nenes d’1 a 4 anys.

JULIOL:

Preu: 110 euros al mes
Horari: de 9h a 13h
Complement de 13h a 14h: 25 euros

AGOST:

Hi haurà servei de l’1 al 14 d’agost si hi ha una mínima inscripció
Preu: 100 euros
Horari: de 9h a 13h
Complement de 13h a 14h: 25 euros

Escola Bressol Municipal Estel
Av. d’Espanya, 7 baixos
25620 Tremp
Telèfon: 973 652 203

L'Escola Bressol Municipal l'Estel és un centre públic que acull nens i
nenes d'1 a 3 anys. A l'Estel treballem per al desenvolupament integral de la personalitat de l'infant, tant pel que fa als aspectes físics
com psicològics, respectant la seva individualitat.

Som dues educadores infantils, l’Ester i la Marijó, titulades per la
facultat de ciències de l’educació de Lleida amb més de 15 anys
d’experiència.

Treballem el joc, l'observació, l'experimentació, la investigació... Organitzem sortides, celebrem les festes populars i sempre amb el suport
dels pares i mares, que a través de l'AMPA gestionen la Setmana
Cultural.
La llengua vehicular de l’Escola és el català. A l’Estel respectem totes
les cultures i ideologies.

MATRÍCULA: 30 euros
Els nens i nenes matriculats durant el mes de maig que comencin
el curs al setembre, tindran la matrícula gratuïta.
HORARI ESCOLAR: 110 euros al mes
De 9h a 13h i de 15h a 18h

L'Escola està ubicada en un espai de titularitat municipal que consta
de:
Una aula de treball on nens i nenes interactuen conjuntament.
Creiem que és important que ens aquestes edats els infants estiguin
junts perquè ajuda al seu desenvolupament. En aquesta aula hi trobareu el racó de la casa, el racó del conte, l’espai d’informàtica...
L’aula de psicomotricitat per a treballar el moviment,
l’equilibri, les habilitats cognitives...
Zona de menjador i de descans
WC adaptat als infants per afavorir la seva autonomia
Un ampli pati exterior

SERVEIS COMPLEMENTARIS:

Complement de 8h a 9h del matí: 50 euros al mes
Complement de 13h a 14h: 25 euros al mes
Complement de 13h a 15h: 50 euros al mes
1 dia sencer: 30 euros
1 matí (de 9h a 13h): 20 euros
1 tarda (de 15h a 18h): 20 euros
1 hora: 3 euros
L’Escola no disposa de cuina, els tutors han de portar el menjar
de casa amb tapers, un pitet i llençol per a fer la migdiada.
Durant el curs hi ha la possibilitat d’acollir esporàdicament nens
i nenes d’entre 10 i 12 mesos, si fan l’any durant el curs escolar.

