Qui som
Som una llar d’infants laica i aconfessional amb més de 35 anys d’experiència
en la vila de Salt dedicada a l’educació
infantil del primer cicle 0-3 anys.
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Com ho fem
Mètode pedagògic que potencia
la descoberta i la experimentació.
Projecte educatiu propi.
Personal amb àmplia experiència
educativa.

Que` fem

Grups reduïts.
Seguiment de les tradicions
culturals catalanes.

La màxima aspiració és la d’educar als
nens i nenes amb la ferma convicció que
aquesta tasca té sentit des del mateix
naixement del nen.
La línea metodològica de la nostra llar es
activa i acompanyant al nen perquè els
seus aprenentatges siguin significatius i
funcionals.
Totes les persones implicades en l’equip
educatiu de la llar tenim com a finalitat el
benestar i la felicitat del nen/a.

Servei psicològic.
Escola de pares.
Seguiment del procés evolutiu de
cada nen mitjançant entrevistes,
informes...
Procés d’adaptació a la llar personalitzat, progressiu i amb la
presència dels pares.

Que` oferim
Àmplies aules amb llum natural.
Nadons (0 - 1 any) (cargols)
Grups (1 - 2 anys) (formigues i marietes)
Grups (2 - 3 anys) (peixos i elefants)
Ampli pati tancat amb zones de sol i
ombra.
Zona exclusiva pels més petitons.
Disposem d’una superfície total de
678 m2.

Horaris

Mes
` info

AMPLI HORARI

Si vols rebre més informació
omple les següents dades i et

De dilluns a divendres
de 7.30 a 18.30 h
Només tanquem per vacances
de l’1 al 15 d’agost

mantindrem informat.
Nom:
Cognoms:

Sanitaris pels nens, a partir d’un any, a
totes les aules.

Adreça:

Normes higièniques acurades.

Població:

Cuina pròpia. Menús adients a cada
moment evolutiu.
Possibilitat de dietes per a celíacs i
intoleràncies alimentàries.

Activitats
Cursets de natació. Colònies.
Sortides a l’exterior de descoberta
de l’entorn. Festes tradicionals:
castanyada, tió, reis, carnestoltes,
sant Jordi i festa de fi de curs.

Contacte

Telèfon de contacte:
Llar d’infants Petit Príncep
c. Montseny, 12 - 14
17190 - Salt
Tel. 972 23 65 59
www.llarinfantspetitprincep.cat
info@llarinfantspetitprincep.cat

Adreça electrònica:
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