
 
 

ORGANISME AUTÒNOM 
LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL 

C/ Jacint Verdaguer, 6, 43140 LA POBLA DE MAFUMET – Tels. 977 84 00 52 / 977 84 02 60 – Fax 977 84 02 07 
NIF: P-4311100-D 

Benvolguts usuaris dels serveis de la Llar d’Infants, 
 
A l’igual que els últims anys, em plau de comunicar-vos que des del proper dia 1 de juliol i fins 
el proper dia 28 d’agost, a la Llar d’Infants Nou Esquirol, en ampliació del cicle lectiu, es 
prestarà la Llar d’Estiu, amb els horaris i serveis, que s’esmenten. 
 
En tal sentit i si esteu interessats en utilitzar els serveis de la Llar durant els propers mesos de 
juliol i agost, em plau de demanar-vos que tingueu a bé complimentar les següents dades i fer-
les arribar a la següent adreça electrònica: jcasan@xtec.cat a l’atenció de la Fina 
 

Cognoms i nom del pare, mare o tutor: ________________________________________ 

Adreça ____________________________________________ Telèfon: ______________ 

Adreça correu electrònic____________________________________________________ 

Cognoms i noms del/s fill/s/a/es: _____________________________________________ 

                 _____________________________________________ 
                                          
Curs actual:                                   P1 grup                          P2 grup 
 
 
Quin horari desitgeu: 
 
Matí de 9:00 a 13:00   
 
Acollida  de 8:00 a 9:00  
 
 
Quines quinzenes: 
 
De l’2 al 15 de juliol                                         Del 3 al 14 d’agost 
  
Del 16 al 31 de juliol                                         Del 17 al 28 d’agost   
 

 
Atentament, 
 
Mireia Morales i Queralt. 
Vicepresidenta de l’O. A. Llar d’Infants l’Esquirol 
 
La Pobla de Mafumet, 25 de juny de 2020 
 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, sobre protecció de dades):   
Responsable del tractament: Ajuntament de la Pobla de Mafumet. 
Finalitat principal: Prestar i gestionar els serveis d’educació infantil 
Legitimació: Llei Orgànica 2/2006, de 3 maig, d’educació 
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. 
Drets: accés, rectificació o supressió, limitació i oposició. Més detalls en informació addicional.  
Informació addicional: podeu consultar-la en el següent url www.poblamafumet.cat/politica-de-privacitat. 
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Benvolgudes famílies, 
 
A l’igual que els últims anys, em plau de comunicar-vos que des del proper dia 1 de juliol i fins 
el proper dia 28 d’agost, a la Llar d’Infants, en ampliació del cicle lectiu, es prestarà la Llar 
d’Estiu, amb els següents horaris i serveis: 

1.- Casal  de 9:00h a 13:00h. 
2.-   Acollida de 8:00h a 8:55h.  
4.- L’assistència podrà ser per quinzenes, es dir de l’1 al 15 de juliol, del 16 al 31 de juliol,  

del 3 al 14 d’agost i/o del 17 al 28 d’agost. 
 
Els preus nets mensuals seran: 
 

Acollida  2,00 € per dia  
Casal  40,00 € per mes  

 
què es poden fraccionar per quinzenes, essent aleshores: 
 

Acollida  2,00 € per dia  
Casal  20,00 € per quinzena   

 
Calendari: 
Preinscripció: del 25 al 28 de juny,  de manera telemàtica, reenviant el primer full a la següent 
adreça electrònica a l’atenció de la Fina jcasan@xtec.cat 
Matricula: El 29 de juny ,de 15.00h a 19.00h a la llar d’Infants Nou Esquirol ( Mina de Madró) 
Pregunteu per Fina. Presencial.  
 
La Llar d’Estiu / Casal es desenvoluparà exclusivament a les dependències de la Llar d’Infants 
Nou Esquirol, situada al c/ Mina de Madró 977842241. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
Mireia Morales i Queralt. 
Vicepresidenta de l’O. A. Llar d’Infants l’Esquirol 
 
La Pobla de Mafumet, 25 de juny de 2020. 


