
Plaça de laVila, 43 – 45 
Canet de Fals. FONOLLOSA (08259).

(Molt a prop de Sant Joan de Vilatorrada)

Telf. 93 836 97 27
Mòbil: 661 51 45 81

E-mail: rexiques@hotmail.com
www.fonollosa.cat

Llar d’infants pública municipal gestionada per:

Places que s’ofereixen

Durant el curs escolar tenim
disponibilitat de matrícula

Infants nascuts al 2021
grup de PETITS
8 places

Infants nascuts al 2020
grup de MITJANS
12 places

Infants nascuts al 2019
grup de GRANS
15 places

NO ES PAGA QUOTA
DE MATRÍCULA

INFORMACIÓ
PREINSCRIPCIONS:
  Mòbil: 661 51 45 81
 Telf.: 93 836 97 27

E-mail: rexiques@hotmail.com

Preinscripcions Curs 2021 – 2022

Fonollosa | Rajadell | Aguilar de Segarra



Línia pedagògica

“Un somriure fa que tot sigui millor”

Un espai respectuós,
amable i familiar.

Les mestres de la Llar d’Infants Rexics

A 10 minuts de
Sant Joan de Vilatorrada

Horaris
Horari d’obertura De 8 del matí a 6 de la tarda

Jornada ordinària De 8 del matí a 1 del migdia
Menjador i dormir De 12 del migdia a 4 de la tarda
Addicional tarda De 4 a 5 i/o de 5 a 6 de la tarda(mínim 5 usuaris)

Taxes | curs 2020 – 2021
Jornada ordinària 145 €/mes
Menjador i dormir mensual 150 €/mes*
Menjador i dormir, per cada dia 
aïllat, i fins a 10 al mes 

8 €/dia

Jornada de 2 dies a la setmana 80 €/mes
Jornada de 3 dies a la setmana 105 €/mes**
Hora  addicional tarda
(mínim 5 usuaris)

30 €/mes

Hora addicional puntual 3,5 €/hora
Quota de manteniment de plaça 45 €/mes 

6,5 €/mes 
Casal de juliol 40 €/setmana
Quota de material

De 4 mesos a 1 any (que es porten el menjar de casa)

Menjador i dormir mensual 90 €/mes
Menjador i dormir, per cada dia 
aïllat, i fins a 10 dies al mes

5 €/dia

*En el supòsit que es produeixi una 
baixa per malaltia (sempre que es 
comuniqui prèviament la mateixa 
el dia anterior o, com a màxim, el 
mateix dia fins a les 9 del matí), 
s’abonarà 3,26 € de la quota de 
menjador mensual corresponent 
al menjar dels dies que el nen/a no 
gaudeixi del servei.

Aquestes taxes poden variar una 
mica després de ser passades per 
ple ordinari de l’Ajuntament de 
Fonollosa.

Rexics parteix de l’amor... L’amor cap als infants... Infants capaços de fer i crear... 
De crear coneixements gaudint del joc... Un joc de manipulació, descoberta, curio-
sitat, imaginació... Imaginació que ens omple d’emocions... Emocions que donen 
plaer a la vida... La nostra vida, pròpia, personal però en constants relacions... 
Relacions que ens ajuden a ser persones... Persones respectuoses, afectives, 
observadores, capacitades per  a comunicar... Comunicar per a sentir el plaer de la 
felicitat... 
Rexics som una família... ens vols acompanyar?


