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PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Original i fotocòpia del DNI o NIE de les
persones progenitores o tutors/es legals.
Original i fotocòpia del llibre de família.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària de
l’infant.
Volant de convivència (el podeu sol·licitar
presentant una instància genèrica a
l’Ajuntament a través del web municipal
www.santjoanvilatorrada.cat).

Document on consti el nº de compte i el codi
IBAN
Original i fotocòpia del carnet de vacunes de
l’infant.
1 foto de carnet de l’infant.

CALENDARI DE DATES RELLEVANTS
Presentació de sol·licituds
Del 9 al 20 de maig del 2022

Publicació de les llistes amb el barem                    
1 de juny del 2022

Reclamacions a les llistes amb el barem               
Del 2 al 8 de juny del 2022

Sorteig (si és el cas)                                                
9 de juny del 2022

Publicació de les llistes amb l’alumnat admès        
15 de juny del 2022

Període de matriculació                                           
Del 16 al 22 de juny del 2022

DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA

HORARI
Cal demanar cita prèvia. 
De dilluns a divendres, de 10.00 a 11.30h.
Dimarts i dijous, de 15.00 a 16.30h.

 

mailto:direccio.ebm.elxiulet@incoop.cat
http://www.santjoanvilatorrada.cat/


EB MUNICIPAL EL XIULET

INFANTS, FAMÍLIES, ESCOLA

QUÈ OFERIM?

L’infant al centre.
L’experiència vivencial.
La vida quotidiana com a eix vertebrador de
l’acció educativa.
Atenció a l’infant des d’una perspectiva global.
Atenció a la diversitat.
Igualtat d’oportunitats.
Mirada positiva envers les capacitats de
l’infant. 
Cura dels espais i materials educatius.

L’Escola bressol municipal El Xiulet ofereix el
primer cicle de l’etapa de l’educació i acull infants
de 0 a 3 anys oferint un  context educatiu i de
desenvolupament als infants; un servei per a les
famílies que consideren que és important per al
desenvolupament del seu infant o bé que no poden
ocupar-se dels fills i filles durant part del dia; i un
suport per als pares i mares en l’educació dels seus
fills i filles. 

L’EB Municipal El Xiulet està orientada a les
necessitats i interessos dels infants i les seves
famílies, esdevenint una extensió de la llar,
desenvolupant una metodologia pedagògica
respectuosa i vivencial que situa l’infant al centre
de l’acció educativa; amb un tarannà inclusiu i un
caràcter obert, transparent i connectada a
l’entorn. 

Els nostres valors són:
Infant al centre/ Equitat i igualtat d’oportunitats/
Respecte/ Qualitat/ Adaptació i flexibilitat/
Democràcia/ Professionalitat i expertesa/
Responsabilitat/ Eficiència. 

I es concreten en una metodologia no directiva, el
joc lliure, la cura dels espais i materials, l’atenció
individualitzada a infants i famílies, l’organització
flexible i la concepció del temps de l’infant, no de
l’adult, entre d'altres.

Els nostres principis pedagògics són:

SERVEI D'ESCOLA BRESSOL
De 9.00 a 12.00 i de 15.00 a 17.00h., amb possibilitat
d’entrada a partir de les 8.45h.

SERVEI MENJADOR
De 12.00 a 15.00h., amb servei de càtering a partir
del 12 mesos d’edat de l’infant. Fins als 12 mesos
l’infant ha de dur l’àpat de casa (carmanyola); i dels
12 als 18 la família escull servei de càtering o
carmanyola de casa.

SERVEIS D'ACOLLIDA I PERMANÈNCIA
Acollida (despertador): de 8.00 a 9.00h. 
Permanència (ludoteca): de 12.00 a 13.00h. 

I a més...

Beques municipals d’escolarització i/o menjador en
funció de la capacitat econòmica de les famílies. 

Xerrades i tallers dirigits a pares i mares.
Tallers en família, un espai de trobada i relació per a
famílies amb infants de 0 a 3 anys. 

AFFAC: Associació sense ànim de lucre formada per
mares i pares d’alumnes que volen participar
activament en l’educació dels seus fills/es i treballen
conjuntament amb l’equip educatiu per a l’assoliment
del projecte educatiu del centre.

QUOTES CURS 2022-23
SERVEI ESCOLA BRESSOL

Quota de jornada ordinària (de 9.00 a 12.00 i de
15.00 a 17.00; o de 9.00 a 13.00h): 120,00€/ mes

Quota de material: 24,00€/ trimestre 

SERVEI MENJADOR

Quota fixa dels infants fins a 18 mesos que es portin
el menjar de casa (carmanyola): 70 € mes.

Quota fixa dels infants a partir de 12 mesos que
utilitzin el servei de càtering: 130 € mes

Quota esporàdica dels infants fins a 18  mesos que
es portin el menjar de casa (carmanyola): 4,30€
dia

Quota esporàdica dels infants a partir de 12 mesos
que utilitzin el servei de càtering: 7,30 € dia.

El servei de menjador es prestarà sempre i quan es
compti amb un mínim de 10 alumnes fixes durant el
curs.

SERVEI D'ACOLLIDA (despertador)

Quota acollida fixe (De 8 a 9 h): 32,5 € mes.
(import pendent d'aprovació).

Quota acollida esporàdic (De 8 a 9 h): 3 € dia
(import pendent d'aprovació).

 Es considera usuari fixe l’alumne/a que fa ús del servei
13 dies o més al mes. 


