
 

 
 
 

Preguntes freqüents 
 
Quins infants poden assistir a l’escola bressol? 
Les escoles bressol és un servei que dona resposta a l’etapa educativa que comprèn el primer cicle 
d’educació infantil, que atén els infants des dels 4 mesos fins als 3 anys d’edat. 

 
Quin és l’horari d’obertura de l’escola bressol municipal? 
L’horari d’obertura és de les 7:45 a les 17h.  

 
Quin és el calendari escolar? 
Primer dia d’escola: 7 de setembre de 2020. 
Últim dia d’escola: 15 de juliol de 2021. 
Dies festius del curs 2020-2021: 12 d’octubre del 2020 i el 8 de desembre del 2020. 
Dies de festa local: el 24 de maig del 2021 i el 25 de juny del 2021. 
Dies de lliure disposició: el 2 de novembre del 2020, el 7 de desembre del 2020 i el 30 d’abril del 
2021. 
Vacances de Nadal : Del 24 de desembre al 6 de gener. 
Setmana Santa: Del 29 de març al 5 d’abril. 
 
L’escola disposa de servei de menjador? Quin tipus de menús es serveixen? 
Si, disposem de servei de menjador. L’escola bressol té cuina pròpia, aquesta es troba a  l’edifici 
d’Eduard Ferrés. Un cop acabat el dinar es puja a l’edifici de Montevideo per ser servit als infants. 
Els menús del centre son equilibrats i estan elaborats amb aliments de proximitat i de temporada. 
Tots els menús segueixen les indicacions del CAP de Vilassar de Mar 
 
Quins son els preus del menjador? 
Menjador fix 7,80€  Menjador esporàdic 9€ 
Menjador lactants (dinar de casa fins a l’any, opcional) 4,00€ 
S’entén per nen/a fix de menjador aquell que es queda 3 o més dies a la setmana. En que un nen fix 
no utilitzi el servei de menjador, només serà descomptada la part proporcional del menjar (4,80€) 
durant els 3 primers dies lectius, sempre que la família hagi avisat abans de les 9:30h. A partir del 
quart dia ja no es cobrarà res. 
 
Puc demanar quota reduïda? 
Si. L’escola bressol disposa de tarifació social. Aportant el padró col·lectiu i les dades fiscals de totes 
les persones majors de 18 anys que conviuen a la llar, podrem calcular la quota que us pertoca. 
 
 
Com funciona la beca d’escolaritat? 
La beca d’escolarització es tractarà de manera individual per a cada família. Podeu passar pel 
despatx i us informarem. La normativa està recollida a la convocatòria de concessió d’ajuts escolars 
pel curs 2020-2021. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Com funciona la beca de menjador? 
Podeu gaudir de la beca de menjador sempre que tingueu beca d’escolarització i els tutors treballin 
o estudiïn en horari de menjador. 
El percentatge de beca de menjador serà el mateix que el de la beca d’escolarització. 

 
 
Què rebré en el correu electrònic? 
Des de l’escola us enviarem informació variada del vostre interès i el rebut mensual desglossat 
(quota d’escolarització, quota del servei de menjador i altres serveis). 

 
Quin dia es cobra el rebut? 
Del 10 al 15 de cada mes.  
El servei de menjador es cobra a mes vençut, per exemple: el mes d’octubre us cobrarem el rebut 
d’escolarització del mes d’octubre i el servei de menjador del mes de setembre. 

 
Hi ha servei d’acollida? 
Si, aquest servei s’ofereix en horari de matí i comença a les 7:45h. No té un càrrec econòmic 
addicional a la quota d’escolarització. Aquest servei es pot utilitzar de manera fixa o esporàdica. 
Aquest curs, si el vostre fill/a ha d’esmorzar a l’escola us demanem que porteu l’esmorzar preparat 
o semi preparat de casa (un termo amb la llet calenta i a part un pot amb els cereals) , ja que les 
educadores no poden anar a la cuina. 

 
Si no puc venir a buscar el meu fill/a, pot venir alguna altra persona? 
Poden venir les persones que heu autoritzat en el document de l’escola i en cas que hagi de venir 
algú que no estigui autoritzat escriviu al paper oficial de l’escola Document de casa a l'escola  el 
nom , cognoms i el DNI de la persona que vindrà o podeu trucar a l’escola o enviar un correu 
electrònic amb les dades de la persona. 
 
Es fan reunions amb les famílies? 
Si, de forma general es fan reunions telemàtiques tant grupals  (el setembre i el gener) com 
individuals (els dimarts a la tarda) amb cada família per traspassar informacions específiques de 
cada infant. 
 
Com s’actua si un nen/a es posa malalt a l’escola? 
En cas de febre o malestar s’avisa sempre a la família perquè vingui a recollir l’infant el més aviat 
possible.  
En cas de febre l’infant no pot tornar a l’escola fins passades 24hores sense febre. 
 
Com es tracta el tema de les intoleràncies i les al·lèrgies? 
Cal entregar certificat mèdic oficial i comunicar-ho a la tutora en l’entrevista d’inici de curs o en 
qualsevol moment de l’any. En aquest cas es farà un menú especial per a aquell nen/a. 
 
Podem portar el dinar de casa a l’escola? 
Aquesta opció només està contemplada pels infants del nivell de lactants i fins que el nen o la nena 
faci l’any. A partir d’aquell moment obligatòriament haurà de menjar el dinar de l’escola. 

https://labressoleta.files.wordpress.com/2020/09/de-casa-a-escola-1.pdf


 

 
 
 
 
Si el meu fill/a torna a la tarda a l’escola ha de portar berenar? 
Si. Heu de portar el berenar de casa i recomanem que sigui el mateix que donem a l’escola. 
 
Podem deixar el cotxet? 
Sí, hi ha un espai reservat per a cotxets. S’ha de deixar plegat i recomanem que hi hagi el nom en 
algun lloc visible per evitar confusions. 
L’escola bressol no es fa responsable dels cotxes, bicis, etc. que les famílies deixeu en aquest espai. 
 
Què és el llibre de vida? 
És un recull de fotos, evolutiu, de les vivències viscudes pels nens i nenes dins l’Escola Bressol. 

 
S’entrega informe de l’infant? 
El mes de desembre i a final de curs us entregarem un informe. 
    
Com puc donar de baixa el meu fill/a? 
Ho has de fer per escrit a través del correu electrònic o entregant el document al despatx. 
Perquè no es faci el cobrament del següent mes, has de formalitzar la baixa abans del dia 15 del 
mes anterior. 
 
Reducció per a mares treballadores a Hisenda: 
Les famílies no heu de realitzar cap tràmit, que des de l’escola s’informa a Hisenda dels importa 
abonats a l’escola. Tot i així, si el 15 de gener hi  ha rebuts pendents de pagament, aquests no es 
podran comunicar a Hisenda com a imports pagats. 
 
Podem portar llaminadures o qualsevol altre detall el dia de l’aniversari del nostre fill/a per repartir 
entre els companys/es de l’estança? 
No. La família només podeu portar globus, confeti, serpentines o guirlandes, però no teniu 
l’obligació de portar res. L’escola farà una petita festa pel vostre fill/a, aquell dia serà el 
protagonista i el farem sentir ben especial per celebrar el seu aniversari acompanyat de les 
educadores i els seus companys/es. 


