
 

 

 

HORARI 

 MATÍ: Entrada de 8:00h a 9:30h i l’eixida 

a les 13:00h (possibilitat d’eixir a les 

12:00h). 

 VESPRADA: Entrada de 15:00h a 

15:30h i l’eixida a les 18:00h (possibilitat 

d’eixir a les 17:00h).  
 

El curs s’inicia el tercer dia hàbil del mes de 

setembre i finalitza l’última setmana del mes de 

juny. El mes de juliol és opcional i l’horari és sols 

de matí.  

 

 

MENJADOR 

L’Escoleta presta el servei de menjador i 

migdiada des de les 13:00h fins les 15:00h. Una 

empresa especialitzada en càtering infantils 

s’encarrega diàriament de proveir el menjar.  

Per als més menuts el menú està compost per 

triturats i per als més majors està compost per 

ensalada, primer plat, segon plat i postre. Tots 

ells estan dissenyats per nutricionistes 

especialitzats en nutrició infantil.  

 

 

 HORARI D’ATENCIÓ: 
Ajuntament:                                                          

De Dilluns a Divendres de 10:30 a 14:30                   

Telèfon: 962363010              

aielo.cultura@cv.gva.es 

EIM “La Serratella”:                                             

De Dilluns a Divendres de 9:00 a 18:00                        

Telèfon: 65236540                        

aielo.escolainfantil@cv.gva.es 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 EIM  

LA SERRATELLA 
AIELO DE MALFERIT 

mailto:aielo.escolainfantil@cv.gva.es
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  PERSONAL DOCENT 

Tot el personal que atén als xiquets/es són 

titulats amb categoria de Tècnic Superior en 

Educació Infantil o Magisteri especialitat en 

Educació Infantil.  

Les educadores són en el Centre les persones 

més importants per al xiquet/a i marcaran les 

referències afectives i educatives.  

ACTIVITATS 

Les activitats, tant les dirigides com les lliures, 

estan encaminades a potenciar la seua 

creativitat mitjançant l’experimentació. Així com 

fomentar la seua autonomia, sent respectuós 

amb les diferències individuals.  

 

METODOLOGIA 

ACTIVA, 

FLEXIBLE, 

INDIVIDUALITZA-

DA I OBERTA 

  

INTRODUCCIÓ 

L’Escola Infantil Municipal La Serratella és una 

escola infantil de titularitat municipal i, per tant, 

pública. Depèn orgànicament de l’Ajuntament 

d’Aielo de Malferit i, funcionalment, de la 

Conselleria d’Educació.  

El centre presta els seus serveis a xiquets/es de 

4 mesos fins a 3 anys.  

L’Escola Infantil constitueix un paper molt 

important en esta etapa de la vida, ja que, com 

a professionals, les educadores faciliten al 

xiquet/a l’assimilació i integració de totes les 

vivències que tenen els xiquets/es en estos 

primers anys. Que són fonamentals per al seu 

posterior desenrotllament com a persona adulta 

 

INSTAL·LACIONS 

L’Escoleta compta amb: 

 7 aules amb bany complet.  

 Aula de psicomotricitat. 

 Dormitori. 

 Magatzem de neteja.  

 Despatx de direcció.  

 Menjador. 

 Cuina. 

 Espai interior. 

 Pati exterior dividit en dues zones, una 

per als alumnes de 4-12 mesos i l’altra 

per als alumnes d’1-3 anys. 

 

 

 


