
           INFORMACIÓ GENERAL  

                  CURS 2017/2018 
 

 
 

 

CALENDARI ESCOLAR 
 
El curs escolar comença a mitjans de setembre i acaba el 30 de juny. El casalet d’estiu, comença el dia 1 de 
juliol i acaba el 31 d’agost. 
Les vacances de Nadal, Setmana Santa i dies de lliure disposició, s’estableixen de forma similar que els 
centres d’educació infantil i primària.  
Els primers dies  de setembre l’Escola Bressol tanca, per tal d’organitzar el nou curs. 
 

HORARIS 
 

HORA COMPLEMENTÀRIA MATÍ  7:45h. a 8:45h 
 
             HORARI BASE:           MATÍ:       entrada     de   8:45h.a    9:30h. 
                                                                     sortida     de 11.45h.a 13:00h. 
                                                 

         TARDA:                             de 15:00h. a 17:00h. 
           
             HORA COMPLEMENTÀRIA MIGDIA  13:00h. a 14:00h. 
 
             MENJADOR:              11:45h  a   15:00 
 

PREUS 
vigents de setembre a desembre de 2017 

 

 Drets de matrícula per curs escolar .................................42,65 € 

 Quota horari base mensual 
                          P-0...............................................150,00 € 

             P-1 i P-2........................................136,45 € 

 Quota horari complementari 1 hora mensual..................30,00 € 

 Hora complementària 1 hora eventual...............................3,00 € 

 Quota mensual del servei de menjador fixos......................60,00 € 

 Per 1 servei de menjador per als nens fixos........ ...............4,10 € 

 per 1 servei de menjador eventual......................................9,30 € 
 

 BONIFICACIONS (no acumulables): 
Gaudiran d’una bonificació del 25% sobre les quotes d’assistència i de servei de menjador per als nens 
fixos, a les famílies que tinguin més d’un fill matriculat a l’escola bressol. La bonificació serà aplicable 
sobre la quota a partir del segon fill i següents.  
Gaudiran d’una bonificació del 30% sobre la quota d’assistència els fills de les famílies nombroses o 
monoparentals.  
Aquesta bonificació s’aplicarà, previ informe dels Serveis Socials Municipals, i en funció dels ingressos 
de la unitat de convivència 
Les bonificacions no es podran acumular. 
 
 



 EXEMPCIONS 

Els infants amb germans/es matriculats/des a l’Escola Pedralta, estaran exempts del pagament de 
l’hora complementària mensual de 13 a 14h  
 

 

Escola Bressol Municipal Guirigall 
Av. de l’església núm.6. 
17246 Santa Cristina d’Aro 
Telèfon :972 83 81 98. 

 

 


