Llar
d’infants

La felicitat de l’infant i la vostra confiança
són les nostres prioritats.

L’elecció de la llar d’infants per als nostres fills és
un motiu de preocupació per a tots els pares. A la
separació física de l’infant, s’uneix la preocupació per
l’atenció que rebrà. És el moment d’enfrontar-se a un
gran dubte: quin centre escollir?
A la llar d’infants de l’Escola Balaguer treballem
per ser la millor opció. La tranquil·litat dels pares a
l’hora de deixar als seus fills és una de les nostres
prioritats.
La nostra llar acull a nens i nenes de 12 mesos a 3 anys.

Ambient familiar

Informació general

El nostre principal objectiu, com a equip de
professionals, és satisfer les necessitats físiques,
afectives, emocionals, personals, intel·lectuals i
socials dels infants.
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Volem projectar en els nens un ambient familiar i de
convivència on el nen estimi i se senti estimat i feliç.

Una garantia de qualitat i de
seguretat

Personal docent titulat
El nostre horari: de 9:00h a 12:45h i de 15:00h a
16:45h.
Servei d’acollida
Servei de menjador
Plataforma educativa (comunicació escola-família)
Teleassistència Hospital de nens
Casal d’estiu

La Llar d’infants de l’Escola Balaguer és una llar
homologada i autoritzada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Compleix les normatives arquitectòniques, educatives
i sanitàries establertes.

Oferim un entorn adaptat a les necessitats
dels més petits de la mà de grans professionals.

Com treballem
A la llar treballem els hàbits, amb la finalitat
d’aconseguir una major autonomia i d’adquirir
habilitats socials.
Respectem la individualitat de cada nen o nena.
Promovem la curiositat i les ganes d’aprendre
mitjançant activitats d’experimentació, observació,
manipulació i descoberta.

Continuïtat amb un projecte
d’escola
La Llar d’infants Balaguer s’emmarca dins del projecte
educatiu proposat per l’Escola Balaguer. La tasca que
s’hi realitza té la seva continuïtat a la nostra escola
“dels grans”, amb 50 anys d’experiència.

A la llar treballem el desenvolupament motriu de
l’infant amb sessions setmanals de psicomotricitat.
Introduïm l’anglès. Fem sessions d’immersió en
llengua anglesa amb una mestra especialista.
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Treballem i celebrem les festes populars.

Llar d’infants . Educació Infantil . Educació Primària . Educació Secundària Obligatòria
Amb 50 anys d’experiència, som una escola que manté l’entusiasme amb el qual es va
crear, una escola arrelada al barri i present en la vida cultural i educativa de la ciutat.
El nostre objectiu és la formació integral de l’alumne.
Serveis:
- Servei de menjador
- Servei d’acollida
- Servei de psicopedagogia
- Casal d’estiu Balaguer

Extraescolars Balaguer:
- Balaguer Dance
- Balaguer Sports
- Balaguer School
- Balaguer Chess
- Balaguer Music

Escola Balaguer

LLar d’infants Balaguer

Centre concertat per la Generalitat
de Catalunya

Llar homologada i autoritzada pel
Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya

Avinguda del Nord, 8 – 08905 L’Hospitalet
Tel. 93 333 41 16 - 93 611 17 89
jbalagu2@xtec.cat
www.escolabalaguer.cat

