
dintell
centre infantil,centro infantil, children’s 

center,centre pour enfants

40 anys fent feliços els nostres infants



la nostra missió
Sóm un CENTRE INFANTIL que busca conciliar al màxim la vida laboral i familiar; 
adaptant-nos a la realitat social i buscant la millor manera per a que els nens i 
nenes es socialitzin i aprenguin a través del JOC i la EXPERIMENTACIÓ en un 
entorn familiar, agradable i respectuós. Proporcionar  èines als infants i a les 
families en el procés de créixer i de fer-se autònoms. Afiançar coneixements i 
vincles segurs a través de rutines, normes i límits. Aconseguir caminar junts per 
construir un camí millor.



passió pel que fem



creixem,madurem,creem vincles 
segurs,compartim,riem,ens divertim 

i aprenem!

el nostre és un espai flexible, obert, 
amable, on es treballa per 

acompanyar cap a l’AUTONOMIA i la 
SEGURETAT  i on tots aprenem de 

tots.



● ajudem a construir la personalitat dels 
nostres petits

● els primers anys de vida del nen/a són 
determinants per a tot el que vindrà

● construim una base sòlida per al futur a 
partir de vincles segurs



aprenem 
valors,respecte,amor,compartir,
esperar,demanar 
perdó,paciència,límits...



què trobaras a dintell?
Flexibilitat horària
Podras triar dins un àmpli ventall 
d’horaris.Intentem oferir-te la millor solució 
segons les teves necessitats

Atenció i servei personalitzat
Volem donar a cada nen allò que es mereix.Et 
mantindrem informat sovint de còm està el teu 
fill/a.Sóm un equip de grans professionals

Professionalitat
Un equip que estima la seva professió i es 
desviu per a fer feliços els infants.Ens avalen 40 
anys d’experiència



escull el teu horari casals i dies 
El centre OBRE a les 8 i TANCA A LES 18h.Els 
DIVENDRES a les 17h.

MATINS 9 -12h

MATÍ + DINAR 9-13h

MATÍ+DINAR+DESCANS 9-15h

TOT EL DIA 9-17h

PERMANÈNCIES 8-9h / 17-18h

pots venir DIES ESPORÀDICS,el NUMERO DE 
DIES QUE NECESSITIS, TARDES només

BONOS D’HORES: 15h o 30h

El centre està OBERT la MAJORIA DE L’ANY. 
només TANCA ELS FESTIUS. El mes de Juliol 
tanquem a les 17h. Treballem la primera i la 
última setmana d’AGOST.Es pot venir per 
TEMPORADES CURTES.

● CASAL NADAL
● CASAL SETMANA SANTA
● CASAL ESTIU

Podeu portar el vostre fill/a al nostre centre 
quan la vostra escola estigui tancada.

Oferim TALLERS i ACTIVITATS variades en dies 
puntuals.


