Horari centre

Escola Bressol Municipal

Horari d’escola:

El Cau de les Goges

De 8:45h a 12:00h
i de 15h a 17:00h

Ptge/ Xavier Montsalvatge nº 1-baixos
17481, Sant Julià de Ramis

Telf: 972 17 30 82
http://escolabressol.santjuliaderamis.cat/
Servei complementari
de menjador:

e-mail: escolabressol@santjuliaderamis.cat

De 12h a 3h

Calendari escolar
L’escola inicia el curs al setembre:
els nens/es que segueixen a l’escola comencen
el dia 5, i les adaptacions el dia 8.
L’escola acaba el curs el 30 de juny.
(A partir del 23 de juny en horari intensiu
de 8:45h a 15h)
El casalet serà del 3 al 21 de Juliol.
Abans de l’inici de curs s’informarà del
.
calendari escolar lectiu de l’any corresponent
L’EBM El Cau de
les Goges estarà
tancada durant:
Nadal, Setmana
Santa, i Agost.

EBM El Cau de les Goges
de Sant Julià de Ramis
Amb el suport de:

CURS 2022 — 2023

Escola Bressol Municipal El Cau de les Goges de Sant Julià de Ramis
L’escola és un espai on infants i adults aprenem i
creixem junts, establint uns vincles afectius que
ens aporten confiança i seguretat.
Creiem en una metodologia molt vivencial,
basada en la manipulació i experimentació, el
nostre repte és oferir experiències enriquidores
als infants. Això s’aconsegueix escoltant-los i
convergint els interessos que tenen en
intencions educatives, on l’adult dissenya
propostes que tinguin en compte tots els
àmbits.

Preus públics aplicables:
Per això, famílies i equip promoguem una escola
transparent i participativa, tot compartint criteris
i valors educatius per atendre les necessitats dels
infants, i crear entre tots la nostra escola: TOTS
SOM I FEM ESCOLA

Des de l’escola, fomentem el valor de les petites
coses viscudes dia a dia, moments quotidians i
rutines tot afavorint i respectant tant
l’autonomia com els ritmes de cada infant.

Quota escola
195 € mensuals

* pendent aprovació gratuïtat dels 2 anys

Matrícula:
50€ infants de nou ingrés
(pagament juny)
Material escolar: 40€ per curs (pagament juny)

Quota menjador
5,60 € per dia que se’n fa ús
(preu provisional, pendent renovació contracte càtering.

L’organització de l’espai i la selecció dels
materials esdevenen un estímul a partir del qual
els infants poden crear el seu propi joc, amb el
qual aniran construint el seu aprenentatge.
Les aules estan distribuïdes per edats
heterogènies. Aquesta tipologia d’agrupament
permet afavorir la interacció i participació de
nens i nenes de diferents edats, fet que
predisposa als grans a ajudar i respectar els més
petits i dona lloc a aprenentatges cooperatius, a
més de ser un estimulador de relacions i
aprenentatge.

CURS 2022 — 2023

Sol·licituds d’ajuts:
Emmarquem el que fem en la realitat i l’entorn
on ens trobem, el nostre municipi, perquè aquest
és també un agent educatiu, i un recurs
indispensable en la nostra tasca.

L’Ajuntament de manera generalitzada, subvenciona part del cost del Servei d’Escola Bressol.
No obstant, les famílies amb dificultats podran
sol·licitar ajuts en concepte d’escolarització
d’infants de 0 a 3 anys de la Generalitat o del propi
Ajuntament.
* Els beneficiaris de la gratuïtat dels dos anys en queden
exempts.

Els ajuts atorgats es destinaran a millorar la quota
de la mensualitat de l’escola Bressol.
En cap cas seran objectes de subvenció els serveis
Extraordinaris que es puguin realitzar a l’EB.

