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Llar d’infants Mare de Déu de la Roca

LLAR D’INFANTS 
MARE DE DÉU DE LA ROCA

C. Doctor Josep Anton Sagarra, 35
43300 MONT-ROIG DEL CAMP
Tel. 977 83 74 19
llar.infants@nostreserveis.cat

Av. Cadis, 83
43892 MIAMI PLATJA
Tel. 977 17 03 48
llar.infants.miami@nostreserveis.cat

LLAR D’INFANTS 
PETETE

Llar d’infants Petete

Dijous 29 d’abril
Cal concertar cita prèvia trucant al 977 83 74 19; o enviant un 

correu electrònic a llar.infants@nostreserveis.cat

Cal concertar cita prèvia trucant al 977 17 03 48; o enviant un 
correu electrònic a llar.infants.miami@nostreserveis.cat

Dijous 29 d’abril

Caldrà concertar cita prèvia al telèfon o correu electrònic de la Llar 
d’infants escollida

Del 10 al 21 de maig a la llar d’infants escollida

LLARS
D’INFANTS
municipals

MARE DE DÉU 
DE LA ROCA 
i PETETE

PREINSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIÓ 
2021-2022

Més informació 
a www.mont-roig.cat



A les nostres llars oferim dos tipus de modalitats, serveis d’acollida i de menjador, per 
tal que les famílies puguin escollir l’opció que més s’adapta a les seves necessitats.                  

La informació del servei d’acollida (matí, migdia i/o tarda) estarà disponible a l’inici 
de curs a les respectives llars d’infants. 

De 9h a 12.30h i de 15h a 17h

Menú + monitoratge usuari esporàdic (matí)

De 9h a 12.30h

De 12.30h a 15h

Matrícula          25€ alumne/curs

Material escolar        60€ alumne/curs

Modalitat matí i tarda

Usuari fix 1/2 hora

Usuari fix 1 hora

Usuari esporàdic 1/2 hora

Usuari esporàdic 1 hora

Menú + monitoratge usuari fix (matí)

Dinar i berenar (modalitat matí i tarda) 
+ monitoratge usuari fix

Dinar i berenar (modalitat matí i tarda) 
+ monitoratge usuari esporàdic

BENEFICIARIS

Alumnat amb una minusvalidesa 
del 33% o superior

Famílies que tenen escolaritzats 
dos infants al mateix centre
(1r fill quota íntegra) 

Famílies nombroses 
o monoparentals

Modalitats

Acollida

Bonificacions curs escolar

Menjador

Modalitat matí

140€ al mes

3,60€ + 2,30€ / dia

3,60€ + 2,90€ / dia

3,90€ + 2,30€/dia

3,90€ + 2,90€/dia

Percentatge reducció aplicat

25%

25%

35% 2n fill
50% 3r fill

15€ al mes

25€ al mes

6€/dia

8€/dia

     89€ al mes

Les llars d’infants 
Mare de Déu de la Roca i Petete són centres de titularitat municipal 
que imparteixen el primer cicle d’educació infantil, acollint infants des 
de les 16 setmanes fins als 3 anys.

Què fan els infants?

“Acompanyem 
als infants en el seu 
desenvolupament 

i els seus 
aprenentatges 

amb afecte i respecte”

DESCOBREIXEN
allò que els envolta 
mitjançant el joc utilitzant 
tots els sentits.

APRENEN
mitjançant la vida 
quotidiana, l’experimentació, 
el joc i els hàbits diaris.

ES RELACIONEN 
amb altres infants i 
adults descobrint jocs, 
materials, espais 
i experiències.


