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CALENDARI, HORARI i PREUS curs 2020-2021

• Les escoles bressol municipals i les llars d’infants de la generalitat inicien el 

curs el setembre i l’acaben a finals de juny. 

• Per Nadal i Setmana Santa les escoles estan tancades. 

Horari: de 8:45h a 17h. 

Per a infants que no es queden a dinar: de 8:45h a 12h i de 15h a 17h

Preus: (a l’interior)

Horari complementari: Servei Bon dia de 8 a 9 del matí.

Servei de Baldufa matins: de 8:45 h a 13:45 h. 

Casalet: Juliol, opcional i pendent de determinar. 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS I LLARS D’INFANTS DE 
LA GENERALITAT A GIRONA (0-3 anys)

LLOC DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA 
A l’escola on s’ha obtingut la plaça.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER FER LA 
MATRÍCULA A LES ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES

• Carnet de vacunacions (original i fotocòpia)

Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un
certificat mèdic oficial: quan no han estat vacunats per contraindicació
mèdica o per altres circumstàncies.

• TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a (original i fotocòpia)

• Compte bancari on s’han de cobrar els rebuts.

• 2 fotografies carnet (només per les escoles bressol municipals).

• Autorització perquè l’Ajuntament pugui consultar les dades tributàries
d’Hisenda i del padró municipal de tots els membres computables de la
unitat familiar degudament omplerta. (Només per les escoles bressol
municipals. El centre us facilitarà l’imprès per l’autorització).

• Declaració d’ingressos degudament omplerta per tal de poder aplicar el
preu públic que correspongui el mes de setembre de 2019. (Només per
les escoles bressol municipals. El centre us facilitarà l’imprès per
la declaració d’ingressos).

Si no es formalitza la matrícula en el període establert es 
considerarà que es renuncia a la plaça assignada

HORARIS I SERVEIS

CALENDARI

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

La Baldufa, Cavall Fort, el Pont, el Tren, Garbí, l’Olivera i la Devesa

LLARS D’INFANTS DE LA GENERALITAT

El Tarlà i Sant Ramon Nonat

Horari: de 9h a 17h. 

Per a infants que no es queden a dinar: de 9h a 12h i de 15h a 17h

Preus orientatius: Escola 118€/mes i menjador 100€/mes

ST RAMON NONAT: Servei Bon dia de 8h a 9h

Casalets: Nadal, Setmana Santa i Juliol 

EL TARLÀ: Servei Bon dia de 8h a 9h

Les Escoles Bressol Municipals es reserven el dret de modificar la seva 

organització en cas de decretar-se mesures excepcionals per la contenció del 

COVID-19 per part de les autoritats competents



PREUS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
curs 2020-2021 

REVISIÓ DE QUOTES: Per causes sobrevingudes que suposin un canvi de la

situació familiar (situacions d’atur, finalització de prestacions econòmiques, naixement

d'un fill, noves càrregues familiars, etc.) que pugui afectar al preu públic assignat es

preveuen dos períodes de revisió durant el curs. Caldrà acreditar el canvi de situació

documentalment i formalitzar la sol·licitud a la mateixa escola.

FAMÍLIES AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES GREUS per atendre el

pagament del servei, es poden adreçar als Serveis Socials Municipals de referència que,

un cop valorada la seva situació, podran proposar mesures extraordinàries de pagament.

Quota Escola i Menjador: Es paga en funció del nivell de renda dels membres de

la unitat familiar (veure quadre)

• Mensualitat escola: Es cobraran de l’1 de setembre de 2020 al 30 de juny de

2021

• Menjador: Es cobra en funció dels dies d’ús del servei (a mes vençut)

Servei Bon dia: 3€/dia, amb un màxim de 30€/mes. Es cobra en funció dels dies

d’ús del servei (a mes vençut)

El mes de setembre es cobrarà la quota segons la declaració d’ingressos presentada

en el moment de formalitzar la matrícula. A partir del mes d’octubre es regularitzarà

segons les dades tributàries d’Hisenda. En cas de no disposar d’autorització de la

família, s’aplicarà el preu màxim aprovat.

DESCOMPTES SOBRE EL TRAM RENDA:

10% del preu públic:

• Famílies nombroses i monoparentals de categoria general.

• Famílies amb dos o més fills matriculats a les escoles bressol municipals

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

15 % del preu públic

• Famílies nombroses (5 fills o més) i monoparentals de categoria especial.

Quan alguna família pugui ser beneficiària de més d’una reducció, s’aplicarà
un únic descompte, el que sigui més favorable per a la família.

Les famílies que viuen fora del Municipi de Girona se’ls aplicarà el preu màxim

aprovat i no podran gaudir de cap tipus de reducció de quota. Mensualitat 180 € i

quota de menjador 6 €/dia.


