D'acord amb les dades del padró municipal, constatem que pot ser del vostre interès,
inscriure al servei de la Llar d'Infants municipal “ Ninots “ el vostre fill o filla pel
curs vinent.
Treballem i és voluntat d'aquest Ajuntament, prestar el servei el proper curs escolar,
que sens dubte es veurà condicionat a allò que ens vingui determinat per les
administracions de l'Estat i de la Generalitat i, en particular, per les mesures a adoptar
de protecció de la salut.
És amb aquesta voluntat que mantenim el calendari de preinscripcions, intentant
facilitar-vos la formalització de la presentació, la qual s'ha d'efectuar de manera
telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. I només cal que la faci un
dels progenitors, sense adjuntar la documentació, a menys que hi hagi més peticions
que places i després ja es requeriria .
Aquesta preinscripció ens servirà per mantenir-vos informats, i facilitar la presentació
de la documentació que sigui necessària per formalitzar la matrícula en el seu moment.
L’horari de la Llar d’infants té diferents opcions i preus:
OPCIONS
110.00€

De 8.30 a 12.00 hores – MATÍ

110.00€ + dinar

De 8.30 a 15.00 hores – MATÍ + MENJADOR

Dinar + 110.00€

De 12.00 a 18.00 hores – MENJADOR + TARDA

110.00€

De 15.00 a 18.00 hores – TARDA

160.00€ + dinar

De 8.30 a 18.00 hores – TOT EL DIA

160.00

De 8.30 a 12.00 hores i de 15.00 a 18.00 hores – TOT EL DIA SENSE
MENJADOR

70.00€

Matrícula

½ de la quota

Mes de juliol

Els horaris es poden veure afectats segons l’evolució de la pandèmia del COVID’19
Cal tenir en compte la norma setzena de la Normativa de la Llar on s’especifica el
següent: “ De les diferents opcions d' HORARI a escollir per les famílies en la matrícula
de l’ infant, només es permetrà un canvi d’horari escollit durant el curs i per causes
degudament justificades”.
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Benvolguts pares,

La sol.licitud de preinscripció es formalitzarà a la Seu electrònica en el model
normalitzat accedint a:
https://caldesdemalavella.eadministracio.cat , en el període comprès del 10 al 21 de
maig ambdós inclosos.
Si no disposeu de signatura electrònica , us recomanem us doneu d'alta a Idcat mòbil,
que us permetrà efectuar els tràmits amb l’administració:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcatmobil/
Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament al telèfon
972470005 Ext. 2005, preguntant per la Sra. Carme Barceló, i al correu
cbarcelo@caldesdemalavella.cat
En cas que tingueu algun problema a l’hora de fer el tràmit digital, podeu trucar a la
Marta Amaro, Agent telemàtic de Caldes al telèfon 651,654,259 i demanar hora perquè
us ajudi a realitzar el tràmit.

Atentament,
Àngela Ma. Frigolé Bagudanch
Regidoria d’ensenyament.

Amb la col.lboració de la
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