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INFORMACIÓ RELATIVA A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
CURS 2022-2023 

Horari: 
 

7:45 a 8:30 hores Servei d’acollida matí 

8:30 a 9:00 hores Horari d’entrada flexible 

8:30 a 12 hores Horari lectiu intensiu 

8:30 a 12 i de 15 a 16:30 hores Horari lectiu complet 

16:30 a 17:00 hores Acollida tarda (1r torn) 

17:00 a 17:30 hores Acollida tarda (2on torn) 

12  a 15 hores Servei de menjador i descans 

 
➢ NOTA IMPORTANT: Cal posar molta atenció a l’hora d’escollir l’opció horària 

(intensiu o complet). En el cas d’haver obtingut en la preinscripció 5 punts més per 
haver escollit l’horari complet, s’haurà de mantenir aquest horari durant tot el curs. 
No s’acceptaran canvis si en el seu moment la tria va suposar 5 punts d’avantatge a 
la seva preinscripció. Cal tenir present també, que els infants necessiten estabilitat 
per poder adquirir les rutines que marquen la seva vida quotidiana. 

 

Calendari: 

El calendari lectiu és el que disposa el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
pels centres d’infantil i primària. Els primers quinze dies de setembre, es considera període de 
familiarització, durant el qual els infants es van incorporant a l’escola de manera progressiva. 
 

Servei educatiu: 

El servei educatiu és aquell que es dóna en l’horari lectiu i està cobert per mestres i tècniques 
superiors en educació infantil. 
 

Servei d’acollida:  
El servei d’acollida és aquell que es donarà fora d’horari lectiu per tal de facilitar la conciliació de 
la vida laboral i familiar. Per poder oferir aquest servei, es necessari garantir un grup mínim 
d’infants inscrits durant el mes de setembre. El nombre mínim s’estableix en funció de la 
capacitat de cada escola: a les EBM Albarés, Balàfia, Cappont, La Mitjana, Parc de Gardeny, 
Rellotge, Ronda la Mercè el mínim serà de 10 infants i a les EBM Bordeta, Magraners, Centre 
Històric, Gargot, Llívia, Pardinyes, Raimat, Secà i Sucs el mínim serà 5 infants. 

 
Servei de menjador: 

Totes les EBM disposen de servei de menjador amb la possibilitat d’adaptar els menús a les 
necessitats de l’infant. També s’ofereix aquest servei per als nadons. 

 
AFA: 

Cada escola bressol compta amb un Consell Escolar i l’associació de famílies(AFA) per tal de 
garantir la seva implicació a la Comunitat Educativa. 
 

Preus: 

Les tarifes per escolaritat a les escoles bressol municipals es calculen segons criteris econòmics 
determinats de forma directa mitjançant tarifació social, en funció de la renda (caselles 435 + 460 
de la declaració de la renda any 2021) i el nombre de membres de la unitat familiar. La renda 
equivalent s’ha calculat en base a l´Índex de renda de suficiència de Catalunya, IRSC. 



 

 

Les quotes mensuals establertes pel servei educatiu, segons la tarifa corresponent, es pagaran 
durant 10 mesos, del setembre al juny.  

Els llindars de renda familiar en euros són: 

  
A  B  C  D  E  F  G  H  I    

Membres 
unitat 

familiar 

2 11.951,60 14.939,49 17.927,39 20.915,29 23.903,19 29.878,99 35.854,79 41.830,58 53.782,18 

3 14.341,91 17.927,39 21.512,87 25.098,35 28.683,83 35.854,79 43.025,74 50.196,70 64.538,61 

4 16.732,23 20.915,29 25.098,35 29.281,41 33.464,47 41.830,58 50.196,70 58.562,82 75.295,05 

5 19.122,55 23.903,19 28.683,83 33.464,47 38.245,10 47.806,38 57.367,66 66.928,93 86.051,48 

6 21.512,87 26.891,09 32.269,31 37.647,52 43.025,74 53.782,18 64.538,61 75.295,05 96.807,92 

7 23.903,19 29.878,99 35.854,79 41.830,58 47.806,38 59.709,57 71.709,57 83.661,17 107.564,36 

 
Segons la renda calculada corresponent a la unitat familiar resulten les següents tarifes mensuals: 

 

Renda familiar 
Menor o 
igual a 

A 

Entre  Entre  Entre  Entre  Entre  Entre  Entre  Entre  Major 
que I 

A i B B i C C i D D i E E i F F i G G i H H i I 

Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Horari Complet 23,00 € 46,00 € 69,00 € 92,00 € 110,00 € 128,00 € 146,00 € 164,00 € 182,00 € 200,00 € 

Horari Intensiu 16,10 € 32,20 € 48,30 € 64,40 € 77,00 € 89,60 € 102,20 € 114,80 € 127,40 € 140,00 € 

 
Drets de matrícula per alumne (no bonificable)   55,00 € 

Material escolar per curs (no bonificable)    35,00 € 

 

 
Servei acollida de matí/mes (7:45 a 8:30) 

 
  

Mes de juny   10,00 € 

Mesos d’ octubre a maig   15,50 € 

Servei acollida de tarda/mes (sessions de 1/2hora) de 16,30h a 17h i de 17h a 17,30h  
 

  

Mes de setembre * i juny   ½ hora 10,00 € 

Mes de setembre * i  juny      1 hora 20 € 

Mesos de setembre a maig   ½ hora 15,50 € 

Mesos de setembre a maig   1 hora 31 € 

*Aquest import es pot veure modificat segons el calendari escolar aprovat pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Bonificacions i exempcions. 
Sobre el càlcul dels ingressos per unitat familiar fet d’acord amb els apartats anteriors, s’aplicaran una sèrie de 
bonificacions sobre el tram de renda:  

1) 50% sobre el preu del tram de tarifa que correspon a les famílies en cas que siguin famílies nombroses o 
monoparentals.  

2) 10% del preu del tram de tarifa que correspon a la família, en alguna de les situacions següents:  

• Famílies amb infants amb certificat de reconeixement de discapacitats igual o superior al 33%  

• Famílies que a l’inici del curs escolar tindran matriculats dos fills/es a les escoles bressol municipals  

• Famílies que tinguin un infant en acolliment  
3) 15% del preu del tram de tarifa que correspon a la família, en alguna de les situacions següents:  

• Famílies amb infants amb certificat de reconeixement de discapacitats igual o superior al 65%  

• Famílies que a l’inici del curs escolar tindran matriculats tres fills/es a les escoles bressol municipals  
4)  Gaudiran de una bonificació del 95% els fills/es de dones que es trobin en situació de violència de gènere. 

Les bonificacions dels apartats 2 i 3 no seran acumulatives.  

Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i servei de monitors (octubre – maig)  124,00 € 

Servei de menjador “mig mes” que inclou dinar i servei de monitors (octubre – maig)  70,00 € 

Servei de menjador per alunme/a i mes que inclou dinar i servei de monitors (setembre)* 62,00 € 

Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i servei de monitors (juny)  93,00 € 

Servei de menjador d’un dia esporàdic (setembre – juny)  8,00 € 


