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QUOTES DE L’ESCOLA BRESSOL (curs 2021/2022) 

QUOTA MENSUAL 180€ 

QUOTA JULIOL 135€ 

MENJADOR 156€ 

ACOLLIDA MATÍ 20€ 

ACOLLIDA TARDA 20€ 

MENJADOR ESPORÀDIC 8€ 

ACOLLIDA ESPORÀDICA 6€ 

BERENARS (si no es queden a dinar) 1,10€/unitat 

RETORN PER NO MEJADOR 3€/dia  si s’ha avisat 

 

El pagament de l’Escola Bressol es cobrarà a través de domiciliació bancària.  

Si algú volgués donar-se de baixa el mes de juliol, hauria d’abonar igualment la quota d’aquell 

mes. Durant el mes d’agost es passarà pel banc el rebut de la quota de material anual, que és de 

50€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L A R O B A 
Un dels objectius de l'etapa 0-3 és que l'infant creixi de forma 
autònoma. Per això és molt important que els vestiu amb roba 
còmoda, fàcil de posar i treure. Sobretot quan s'inicien en el 
control dels esfínters: sense botons ni obstacles que els dificultin 
aquesta autonomia en moments que necessiten ser àgils. Amb tot, 
no us oblideu de portar una muda de recanvi dins d'una bossa 
marcada amb el nom, que es quedarà a l'escola pels casos 
d'emergència. Tots els estris, així com la roba, hauran d'anar 
marcats amb el nom. 

 

L L I S T A T 
 

Cada criatura disposa d'un espai on deixarem les seves 
pertinences. Podeu portar tot allò que  creieu que  
necessita pes seu benestar, però la nostra recomanació és la 
següent: 

• Bolquers, tovalloletes i crema per les irritacions. 

• Capsa de mocadors de paper (cada cert temps us 
en demanarem per correu electrònic) 

• Tovallola pel canviador 

•  Pinta (si en feu servir) 

• Xumet amb caixeta (si en fa servir) 

• Motxilla (pràctica, perquè la puguin obrir i tancar, i 
millor de roba, que ocupa menys espai) 

• Bossa de recanvi amb 2 mudes. 

• Calçat per dintre dels espais mitjons antilliscants, 
babutxes,  

• 5 pitets cada dilluns i una bossa de plàstics per posar 
el brut a la motxilla. 

• Tovallons de roba per adquirir un bon hàbit 

• Got amb tapa, cantimplora, ampolla o biberó, el que 
us vagi millor. Serà d'anada i tornada. Cada dia l'han 
de dur ple. 

• Bol que es quedarà a l'escola per posar la fruita de mig 
matí de manera individual 

 

 

 

BENVINGUDE!S 



 

 

HORARI LECTIU: 

L’horari lectiu és de 9 a 12h i de 15 a 17h.També s’ofereixen els Serveis d’acollida de matí i tarda 

de 8 a 9h i de 17 a 18h. 

El servei de menjador és de 12 a 15h. 

EL MENJAR: 

El càtering és de TRESMES. Aquesta 

empresa treballa amb productes de 

proximitat. 

Per aquelles famílies que  decideixin seguir 

l’alternativa vegetariana o vegana, sempre 

sota supervisió d’un especialista i 

suplementació en cas necessari, per evitar 

problemes de creixement i desenvolupament, 

així com carències nutricionals, se’ls 

facilitarà una autorització en el moment de 

fer la inscripció. 

EL PATI: 

Tots els infants gaudeixen d’un espai exterior amb diferents seccions per respectar l’evolució de 

cada infant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BIBLIOTECA: 

La biblioteca és un espai on els infants poden 

començar els seus primers contactes amb els 

llibres. A dins de les aules es treballa dins de les 

diferents etapes educatives explicant contes 

adequats per a cada edat. 

 

 

 

 

 


