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Informació general

La Xarxa d’Escoles Bressol Municipal de Granollers consta de tres centres que acullen
infants de primer cicle d’educació infantil ( 0-3 anys).

Escola Bressol Municipal Teler, acull infants de 4 mesos a 3 anys

Escola Bressol Municipal Tortuga, acull infants de 9 mesos a 3 anys

Escola Bressol Municipal Giravoltes, acull infants de 9 mesos a 3 anys

El model municipal d’escola bressol posa l’accent en la qualitat del servei a través
d’un projecte educatiu en el qual participen els tres pilars fonamentals: infants, famílies
i professionals, amb la implicació també de diferents agents de la comunitat. Som una
escola oberta, plural i catalana. És per això que la llengua vehicular és el català i que
durant el curs celebrem les festes tradicionals pròpies de la cultura del nostre país,
amb el màxim respecte per a les altres expressions culturals. 

Perquè un infant se senti feliç, relaxat i segur cal que les seves necessitats bàsiques,
físiques, emocionals i intel·lectuals estiguin cobertes. 

El  joc,  la  vida  quotidiana  i  la  socialització  són  els  eixos  de   la  nostra  proposta
educativa.  Entenem  el  joc  com  a  mitjà  fonamental  per  estimular  l’experimentació,
descoberta,  observació  i  manipulació;  a  través  del  joc,  l’infant  va  creant   el  seu
pensament  i  també  contribueix  al  desenvolupament  de  la  seva  autonomia  i  bona
imatge de si mateix.

D’aquesta  manera,  es  creen  espais  i  propostes  enriquidores  que  afavoreixen  el
desenvolupament integral de l’infant.

Infants

 Persones  competents  i  actives  amb  capacitat  de  comunicar-se  i  participar  en
l’aprenentatge en la mesura de les seves possibilitats; per tant, el respecte a l’infant és
essencial.



Famílies

Les  primeres  responsables  de  l’educació  dels  seus  infants.  Des  de  l’escola
acompanyem en el  procés de criança i  educació  d’aquests  primers anys,  establint
canals de comunicació, diàleg i participació entre escola i famílies.

Professionals

L’equip  de  les  escoles  està  format  per  mestres  i  tècnics  en  educació  infantil,
compromeses  amb  el  projecte  educatiu  de  l’escola  i  en  formació  pedagògica
continuada.

Calendari escolar i horaris

L’escola comença els primers dies de setembre i està oberta fins a la primera setmana
de juliol. Tanca dues setmanes per Nadal i una per Setmana Santa, les festes que
assenyali el municipi i els dies de lliure elecció acordats pel Consell Escolar Municipal.
Aquest calendari està pendent de l’aprovació per part del Departament d’Educació del
calendari escolar del curs 2023/24.

L’escola obre de 9 del matí a 5 de la tarda.

Durant el mes de setembre es fan horaris d’adaptació-familiarització, que s’acordaran
a l’entrevista inicial.

De  8  a  9  del  matí  l’escola  ofereix  el  servei  d’acollida  per  a  les  famílies  que  ho
necessitin  per  l’horari  laboral  o  familiar.  Aquest  servei  és  opcional  i  té  un  cost
addicional.

La franja de 12 del migdia a 3 de la tarda és només per als infants que es queden a
dinar i el seu descans.

A les 4 de la tarda es dona un petit berenar a les estances, que les famílies porten de
casa, segons indicacions de l’escola.

Quotes any 2023

Import  mensual
d’escolaritat

Import de  l’acollida de 8 a
9 del matí

Import diari dinar

170 €
145  €  (família  nombrosa  o
monoparental)

1,60 € dia
30€ mensual

7,99 €/dia
3,25€/dia, lactants

Les quotes de les Escoles Bressol Municipals s’aproven anualment a les ordenances
fiscals. L’any 2024 es poden modificar d’acord amb l’increment que aprovi el Ple de
l’Ajuntament.



Es cobrarà una matrícula de 170 € al mes d’agost, més 10 mensualitats per al curs
complet de setembre a juny.

Cada  centre,  depenent  de  la  programació  del  curs,  cobrarà  a  part  les  activitats
culturals, excursions, festes...

Baixes

Per donar de baixa un infant caldrà avisar amb 15 dies d’antelació i signar la renúncia.

Si  un  infant  deixa  d’assistir  a  l’escola  sense motius  justificats  durant  15 dies,  se’l
donarà de baixa; també si té rebuts impagats.


