
Es pot apuntar l’infant durant l’embaràs?
No, l’infant ha d’haver nascut per poder-ne fer la preinscripció. Si no és així, es pot apuntar en el llistat d’espera a 
partir dels 4 mesos.

Quines possibilitat hi ha d’obtenir una plaça?
En el full de preinscripció i matrícula hi ha els criteris de puntuació.
En cas d’empat en la puntuació es fa un sorteig públic on surt un número que endreça els llistats. Podeu assistir-hi.

Quan temps dura l’adaptació?
Respectem cada família i cada infant. S’acorda en l’entrevista d’inici de curs. Els primers dies, però, cal que un adult 
de referència acompanyi l’infant.

La cuina és pròpia o es fa càtering?
La gestiona una empresa externa però la cuinera està en el centre i tenim cuina pròpia.

Com es tracta el tema de les intoleràncies i les al·lèrgies?
Cal portar un informe del pediatra quan s’inscriu a l’infant i també parlar-ho en l’entrevista d’inici de curs amb la 
mestra.

Es poden venir a buscar als infants a les 13 h?
Sí, però s’ha de quedar a dinar, ja que es dina a les 12 h. De les 13 a les 15 h es tanca l’escola per respectar el silenci 
de la migdiada. Es pot tornar a venir a buscar l’infant a partir de les 15 h.

Es pot portar l’infant a partir de les 12 h a l’escola?
A les 12 h és l’hora del dinar i després es fa la migdiada. Creiem que és millor que l’infant vingui una estona abans i 
així gaudeixi de l’estona de joc amb els altres infants de l’escola.

Quantes mestres hi ha per grup?
Hi ha una mestra tutora a cada grup i una TEI de reforç compartida cada dos grups.

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.

Si només fem horari de matí, la quota és la mateixa?
Sí, l’escola té una quota única per a tothom perquè al llarg del curs podeu anar modificant l’horari de l’infant se-
gons les vostres necessitats i sense que això impliqui un augment de ràtio a l’aula.
Si sou família nombrosa o monoparental, la quota és una mica més econòmica. També es pot demanar beca d’es-
colaritat i de menjador.

Com funciona la beca d’escolaritat i la de menjador?
Es pot sol·licitar a través de la Seu Electrònica o a la Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). 

Què passa si em vull donar de baixa?
Per donar de baixa un infant, s’ha de fer sempre durant la primera quinzena del mes, per tal de que no et passin la 
quota del mes següent. Recordeu que dins la normativa de l’escola, ja s’informa que la matricula mai es retornarà.

Es pot entrar a l’escola abans de les 8 h o sortir més tard de les 17 h?
No és possible. L’horari de l’escola està pensant per cobrir la franja horària de 8 a 17 h.

L’infant pot venir només tres dies a la setmana?
Sí, es pot fer, però heu de pensar que la quota serà la mateixa. Entenem que de vegades pels horaris de feina al-
guns dies al matí podeu estar amb els vostres fills i filles a casa i això és fantàstic i cal aprofitar-ho.
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