Catàleg de serveis
Categoria “Serveis bàsics”

Nom del servei: Servei Públic de Llars d’infants
Regidoria responsable: Regidoria d’Ensenyament
Forma de gestió: Conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Torelló.

Descripció:
La finalitat del servei públic de la Llars d’infants és disposar d’un recurs municipal que
afavoreixi el desenvolupament harmònic dels infants, amb la cooperació necessària
dels pares i mares o tutors, creant les condicions òptimes per desenvolupament i
aprenentatge dels infants.
Aquest procés educatiu ha de tenir present el respecte a les necessitats efectives i de
relació familiar amb els infants, la protecció dels seus drets, el foment dels valors de la
coeducació i la conciliació de la vida laboral dels pares, mares o tutors.
El servei públic de Llars d’Infants imparteix el primer cicle de l’Educació Infantil. La
seva tasca educativa es basa en els principis pedagògics i curriculars d’aquesta
etapa. També ofereix els serveis complementaris que li són propi: menjador/descans,
acollida i permanència. Tots d’ells d’ús exclusiu pels usuaris del centre.
L’Ajuntament de Torelló és titular de dues llars d’infants: la Llar d’infants Blancaneus i
la Llar d’Infants La Cabanya, les quals ofereixen 164 places.
Les quals es distribueixen de la següent manera, a cada llar d’infants:
- 2 aules de 8 places, cada una, per a infants de 0 a 1 any
- 2 aules, de 13 places cada una, per a infants d’1 a 2 anys
- 2 aules, de 20 places cada una, per a infants de 2 a 3 anys
L’Ajuntament podrà modificar d’ofici o instància del concessionari les agrupacions
anteriors, amb la finalitat d’atendre les necessitats i demandes de la població,
mantenint una oferta equilibrada per grups d’edat, d’acord amb les prescripcions del
Decret 280/2006 de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’Educació Infantil
i els requisits dels centres.

A qui es dirigeix: a infants en edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys
d’edat.
Per qualsevol incidència es pot trucar a l’Ajuntament de Torelló: 938 505 313

Preu:
Ordenança fiscal núm. 12 – Taxes per la prestació del serveis de Llar d’Infants
Queixes:
Es poden presentar:

a)
b)
c)
d)

Telefònicament: 938 505 313
Presencialment
Per correu postal
Per mitjans telemàtics

Adreça i telèfon:
Llar d’infants Blancaneus
Adreça: Av. Montserrat, 16
Codi Postal: 08570
Municipi: Torelló
Telèfon: 938 592 793
A/e: blancaneus@ajtorello.cat
Llar d’infants La Cabanya
Adreça: Passeig de la Vall del Ges, 62
Codi Postal: 08570
Municipi: Torelló
Telèfon: 938 505 667
A/e: lacabanya@ajtorello.cat

Més informació:

