Benvolguts pares i mares,
Tot i la situació excepcional que ens toca viure com a societat i també com a
poble, volem informar-vos que continuem treballant per poder proporcionar el
màxim de serveis possibles i oferir-los tan aviat com ens sigui permès. És per
això que hem cregut oportú proporcionar-vos la informació relativa al proper
curs 2020-2021 de l’Escola Bressol Municipal Pas a Pas.
L’Escola Bressol escolaritza alumnes a partir dels 4 mesos en el moment de
començar el curs al setembre i fins a tres (3) anys. Feu tantes preinscripcions
com fills desitgeu matricular.
Cal recordar, que segons les preinscripcions rebudes la direcció del
centre i l’ajuntament faran les actuacions oportunes.
Us recordem que aquest any no hem fet la jornada de portes obertes per
causes conegudes per tothom, però teniu al vostre abast al web de
l’Ajuntament el vídeo que s’ha fet des de la direcció de l’escola bressol en
el que s’explica tot el projecte educatiu que es realitza.

Calendari de preinscripció i matrícula

Presentació de les sol·licituds

Publicació de les llistes baremades de
sol·licituds
Termini per presentar reclamacions
Sorteig
Publicació llistes admesos
Període de matriculació

Podeu
presentar
les
sol·licituds
telemàticament del 13 al 22 de maig de
2020 al correu neus@rossello.cat, ho podeu
fer de forma presencial els dies 21 i 22 de
maig a la recepció de l’Ajuntament, 1ª planta
de l’edifici, amb cita prèvia al telèfon 973
730001
2 de juny de 2020
Del 3 al 9 de juny de 2020
entre el 10 i el 12 de juny de 2020
16 de juny 2020
Del 17 al 23 de juny, a l’Escola Bressol
presencialment amb cita prèvia comunicada
des de la direcció del centre.
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Les taxes previstes pel curs 2020-21 son les següents:
Taxes:
Matrícula: 70 €
Mensualitat: 120 € (horari de 8.45 a 12.30 i de 15 a 17 h)
1 hora extraescolar (mes) 20 € (acollida matinal o tarda mínim 5
alumnes)
1 hora extraescolar esporàdica 10 € l’hora
Servei menjador fix 6,50 €
Servei menjador esporàdic 7€
Aquest preus són els que estaven aprovats en el seu dia com a taxes
municipals, no obstant això, l’Ajuntament de Rosselló no descarta poderles adaptar a les circumstàncies actuals.

Altres serveis
(Aquest servei s’oferirà sempre i quan es compti amb un mínim de 15
preinscripcions i es cobrarà apart de la quota establerta)
Festes de Nadal
Festes Setmana Santa
Horaris:
Horari acollida optatiu: 7:45 h a 8.45 h matí i de 17.00 h a 18.00 h tarda
Horari lectiu: 9.00 h a 12.30 h matí i de les 15.00 h a les 17.00 h tarda
Cal recordar que:
- Les quotes mensuals es cobraran anticipadament entre el dia 1 i 10 de cada
mes.
- El servei de menjador es cobrarà a mes vençut entre el dia 1 i 10 de cada
més.
- Les famílies nombroses que ho justifiquin disposen d’un 25 % de descompte
en la matricula i la quota. (no inclou les extres ni el servei de menjador)
- Per qualsevol dubte o aclariment referent a la gestió i funcionament de
l’escola poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament i direcció de l’escola.
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- El període escolar comprèn els mesos de setembre fins al juny, essent
opcional el mes de juliol. Per aquest motiu els alumnes que estiguin interessats
en assistir al centre durant el mes de juliol, hauran de comunicar-ho
anticipadament.
Trobareu més informació a l’adreça web: www.rossello.cat/pasapas ,
https://rossellobressol.com
El correu de l’escola per respondre dubtes es ebpasapas@gmail.com
Rebeu una cordial salutació i a la vostra disposició,

Manel Plana Farran
Regidoria d’Educació
Rosselló, 11 de maig de 2020
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