
Horari d’escola 
De 9 del matí a 5 de la tarda
• Entrada al matí: de 3/4 de 9 a 2/4 de 10 
• Sortida a la tarda: flexibilitat horària a 
partir de les 15.15 hores

Per als nens i nenes que no es queden 
a dinar: 
• Sortida al migdia: de 3/4 de 12 a les 12
• Entrada a la tarda: a les 3

Horari complementari
• Matí: de 8 a ¾ de 9

S’inicia el curs el mes de setembre i s’acaba 
a finals de juny.

La primera quinzena del mes de juliol 
s’ofereix un casalet optatiu.

Cada inici de curs s’informarà del calendari 
de l’any corresponent.

Per Nadal, Setmana Santa i el
mes d’agost, les escoles estaran tancades.

Horaris i calendari de les 
escoles bressol municipals



Trams Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 Tram 7

Quota escola 60€/mes 80€/mes 100€/mes 120€/mes 140€/mes 160€/mes 180€/mes
Quota 

matins* 40 €/mes  55 €/mes  70 €/mes  85 €/mes 100 €/mes 115 €/mes 130€/mes
Quota 

menjador 2 €/dia 2,65 €/dia 3,3 €/dia 4 €/dia 4,65 €/dia 5,3 €/dia 6 €/dia

2 fins a 7.814 €     9.377 €     11.252 €     13.503 €   16.203 €   19.443 €   a partir de 19.444 €   

3 fins a 10.262 €   12.314 €   14.777 €     17.733 €   21.279 €   25.533 €   a partir de 25.534 €   

4 fins a 12.172 €   14.606 €   17.528 €     21.033 €   25.240 €   30.286 €   a partir de 30.287 €   

5 fins a 13.813 €   16.576 €   19.891 €     23.869 €   28.643 €   34.369 €   a partir de 34.370 €   

6 fins a 15.397 €   18.476 €   22.172 €     26.606 €   31.927 €   38.312 €   a partir de 38.313 €   

7 fins a 16.895 €   20.274 €   24.329 €     29.195 €   35.033 €   42.040 €   a partir de 42.041 €   

8 fins a 18.383 €   22.060 €   26.472 €     31.766 €   38.119 €   45.743 €   a partir de 45.744 €   

Quota Serveis Baldufa Matins*: de 8:45 a 13:45h. Sense servei de menjador
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El cost anual del servei d’escola s’abona amb deu quotes del mateix import (setembre – juny). L’import s’assignarà segons tarifació per 
trams en funció del nivell de renda dels membres de la unitat familiar (veure quadre). 

En relació als serveis complementaris:  
• Servei de menjador: Es cobra en funció dels dies d’ús del servei i segons tram assignat.  
• Servei Bon dia: 3€/dia, amb un màxim de 30€/mes. Es cobra en funció dels dies d’ús del servei.  

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.  

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.  

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.



PREUS I HORARIS DE LES LLARS D’INFANTS  
DE LA GENERALITAT  

El Tarlà i Sant Ramon Nonat 
(Els preus que seran d’aplicació pel curs 2021-2022 estan pendents d’aprovació. A tall orientatiu 

podeu consultar els del curs actual)  

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

PREUS 
Escola: 118€ al mes 
Menjador: 100€ al mes  

ALTRES SERVEIS  

Llar d’infants Sant Ramon Nonat 
Servei Bon Dia: de 8h a 9h (gestionat per l’AMPA) 
Casalets: Nadal, Setamana Santa i Juliol (gestionat per l’AMPA) 

Llar d’infants el Tarlà 
Servei Bon Dia: de 8h a 9h (gestionat per l’AMPA)


	quadre per díptic de matrícula



