ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
LA BALDUFA
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L’EBM LA BALDUFA és l’Escola Bressol del municipi:

✓Adreçada a infants de 4 mesos a 3 anys
✓ Té capacitat per a 2 grups de 8 infants de 0-1 anys, 2 grups de 13 infants de 1-2 anys i 2 grups de 20 infants
de 2-3 anys
✓De titularitat pública, creada per l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
✓Gestionada actualment per l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts

EL PROJECTE EDUCATIU de l’escola:

✓Té com a finalitat proporcionar un marc de qualitat pel desenvolupament integral de les capacitats dels
infants des d’una visió d’infant competent, amb drets i capacitats que mostra el seu desig de relació amb el
món
✓Defineix la identitat de l’escola com a aconfessional, catalana, pacífica, arrelada al seu entorn i vinculada al
municipi en un treball sistemàtic en xarxa
✓ Es fonamenta en el joc com a necessitat vital dels infants i com a font d’adquisició de tots els aprenentatges
en la primera infància
✓ Creiem que la família és un dels pilars fonamentals dins la comunitat educativa
✓ Som Escola verda

L’EQUIP EDUCATIU

✓ Professionals amb experiència en el 1r Cicle d’Educació Infantil (0-3 anys)
✓ En reflexió constant sobre la pràctica educativa
✓ Cuidem dels infants petits partint dels principis de respecte i de sensibilitat, tot vetllant per la seva
autonomia i procurant crear un clima de seguretat afectiva i confiança

ELS HORARIS:

✓ El servei d’escolaritat: 9 a 12.30h i de 15 a 17h
✓ Menjador: 12 a 15h
✓ Les entrades es realitzaran de 9 a 9.15h al matí, i de 15 a 15.15h al migdia
✓ Les sortides al matí de 12 a 12.30h, al migdia de 15h a 15.15h i a la tarda de 16.30 a 17h
✓ L’acollida matinal serà de 8 a 9h i l’acollida tarda de 17 a 18h -en el cas que la demanda sigui de més de 5
famílies-

LES TARIFES de l’Escola Bressol Municipal La Baldufa:

✓ Servei escolaritat matí: 120€
✓ Servei escolaritat complert: 170€
✓ Servei de menjador: 145€ servei fix 9€ dia servei esporàdic.
✓ Acollida matí: 1h matí 55€ preu fix, 5€/h preu esporàdic. 30min matí 25€ fix, 3€/h preu esporàdic
✓ Acollida tarda: 10€ (supeditat a disponibilitat)
✓ Material escolar: 55€ anuals
✓ Despeses inicials: 100€ - un sol pagament al llarg de l’escolarització
✓ Descompte del 50% preu del menjador per als infants que sols prenen biberó (nadons)
✓ Descompte del 50% en la quota d’escolaritat del 2n germà escolaritzat al centre simultàniament

PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA
curs 2019-2020
PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ:
•
Publicació de l’oferta de places del 7 al 9 de maig de 2019
•
Presentació de sol·licituds del 13 al 24 de maig online a l’enllaç que trobareu a la web de
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès www.vilanovadelvalles.cat
•
Puntuació provisional: 4 de juny
•
Reclamacions: 5 a l’11 de juny
•
Llistat admesos: 18 de juny
•
Període matriculació per al curs 2019-2020: 19 al 26 de juny (cal concertar hora i dia
amb la direcció del centre en el moment de realitzar la preinscripció)
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PREINSCRIPCIÓ:
•
Full de preinscripció emplenat imprès
•
Original i fotocòpia DNI pares o representació legal
•
Original i fotocòpia llibre família
•
TSI (Targeta Sanitària Individual)
•
Original i fotocòpia padró
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA MATRÍCULA:
•
3 fotografies de carnet
•
Llibre de vacunes
•
Dades bancàries

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
LA BALDUFA
c/ Xavier Montsalvatge s/n 08410
Vilanova del Vallès
Telèfon 938 456 140
Correu electrònic
ebmlabaldufa@Gmail.com
Instagram @ebm_la_baldufa_

