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Oferta Educativa 

 

L’Escola acull infants des dels 4 mesos fins els 3 anys d’edat; té una capacitat 
per 102 infants, d’acord amb l’espai disponible a l’edifici i amb la normativa 
vigent: dos grups de vuit infants dels 4 mesos a 1 any, dos grups de 13 infants 
des d’1 fins 2 anys i tres grups de 20 infants d’entre els 2 i els 3 anys d’edat. 
Cada estança té dues tutores que es fan càrrec dels infants; una mestra 
especialista en Educació Infantil per nivell i tècniques superiors en Educació 
Infantil.  

Serveis Menjador amb cuina pròpia, servei d’acollida i servei de permanència. 

 
 
 
 
 

Calendari  
i  

horaris 

El període d’obertura del centre és des de l’1 de setembre fins el 31 de juliol. 
Els tres primers dies de setembre i els tres últims dies del mes de juliol són de 
treball pedagògic intern sense infants.  

L’horari del centre és de dilluns a divendres des de les 7:30 fins les 18 h. 
L’horari d’escolarització bàsica en el centre per a les nenes i nens és des de 
les 9 h a 12h i de 15 a les 17 h de la tarda i l’hora de dinar i descans és des 
de les 12h fins a les 15h.  

Les franges horàries anteriors i posteriors a l’horari bàsic, corresponen al 
servei d’acollida al matí i al servei de permanència a la tarda que s’oferirà a les 
famílies que per motius laborals o d’altres ho necessitin, sempre i quan hi hagi 
un mínim de 15 infants que ho sol·licitin i fins a un màxim de 42 infants.  

Cap infant podrà romandre a l’escola durant tot l’horari d’obertura del mateix, 
és per això que si es sol·licita el servei d’acollida en torn de matí no es podrà 
fer en torn de tarda i a l’inrevés es a dir cada infant només podrà restar o al 
servei d’acollida o al servei de permanència.  

Equipaments L’escola compta amb 7 estances amb mobiliari adequat, una per cada grup 
d’infants amb espai d’higiene diferenciat, 1 sala polivalent, cuina amb rebost, 
magatzem, despatx , sala per l’equip educatiu i pati. 

Projectes 

Educatius 

Petit tastet de fruita. 

Tots els espais d’aprenentatge: l’hort, la psicomotricitat, l’espai de contes, 
l’espai artístic, l’espai exterior, el joc simbòlic, les experimentacions, el joc de 
la descoberta i les taules de llum. 

Projecte hort. 

Sortides i passejades, amb els infants dels grups 2-3. 

Els moments quotidians diaris. 

Altres informacions 

Consell Escolar format per representants de les famílies, de l’equip educatiu , 
de l’Ajuntament i personal de serveis. 

La Carta de Compromís Educatiu s’entregarà a les famílies en el moment de 
formalitzar la matrícula. 

 

http://www.cerdanyola.cat/educació
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L’Escola Bressol Municipal Turonet es fonamenta en una visió educativa global, pluralista i inclusiva, partint 
de l’entorn social i cultural de la ciutat de Cerdanyola del Vallès, emmarcant els seus principis en base a 
uns objectius que pretenen el desenvolupament actiu de totes les capacitats dels infants.  

L’equip humà de l’escola està format per 19 persones: personal docent, directora, administrativa, dues 
auxiliars de neteja i cuinera.  

Preinscripció i matrícula. Qualsevol família que tingui un infant menor de tres anys pot sol·licitar una 
plaça a l’Escola Bressol Municipal Turonet. Per tal d’accedir a una plaça en el centre s’apliquen els criteris 
de preinscripció i matrícula que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
per a totes les escoles bressol sostingudes amb fons públics i que es poden consultar al portal d’educació 
(www.cerdanyola.cat/educacio) o al portal de la generalitat (wwww.gencat.cat/ensenyament). 

 

 

 

Per reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament en els centres, es recomana la 
presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu 
electrònic a la bústia electrònica  ebm.turonet@cerdanyola.cat de l’escola bressol demanada 
en primera opció, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del Departament 
degudament emplenat (en format PDF o per fotografia de la sol·licitud) i de la documentació 
oportuna, escanejada o fotografiada. 

L’escola bressol ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el 
sol·licitant en tingui constància. De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no 
puguin fer la presentació telemàtica els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licituds 
assignant una cita prèvia per l’accés al centre. La finalitat de la cita prèvia es gestionar els 
períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions 

Relació de places vacants pel curs 2021-22: 

 

Any naixement Edat Grups Previsió d’oferta de places 

2021  0 a 1 any  2 grup de 8 infants 16 

2020 1 a 2 anys 2 grups de 13 infants 17 

2019 2 a 3 anys 3 grups de 20 infants 23 

Quotes. Les ordenances fiscals municipals són les que regulen la quota mensual que les famílies 
hauran d’aportar. La quota pel curs 2021/22 que les famílies hauran d’abonar està fracciona en 
11 pagaments de setembre a juliol i correspondrà a la quantitat mensual de 221,38€. Aquesta 
quota no inclou el servei d’acollida ni el menjador. 

La baixa d’un infant del centre s’ha de fer mitjançant instància a l’OAC amb entrada de registre i amb 15 
dies d’antelació per ser efectiva al mes següent. L’Ajuntament contemplarà l’atorgament d’ajuts individuals 
a aquelles famílies que ho necessitin a través de la tarifació social, es pot consultar al portal 
d’educació(www.cerdanyola.cat/educacio). 

Escola Bressol Municipal Turonet. 

Cerdanyola del Vallès,  19 d’abril  2021 

Serveis Horaris Quotes 

Servei d'acollida 
De 7,30h a 9h 21,57 € 

De 8h a 9h 14,38 € 

Servei d'escolarització bàsica De 9h a 12h i de 15h a 17h 221,38 € 

Servei de menjador: dinar i berenar De les 12h fins a les 15h 5,55 € dia 

Servei de berenar Entre les 15:30h -  16h 0,75 € 

Servei de permanència De les 17h a les 18h 14,38 € 

La preinscripció per al curs 2021-2022 es realitzarà entre els dies 10 al 21 de maig i la 

matrícula entre el 16 i al 22 de juny, ambdós inclosos. 

http://www.cerdanyola.cat/educacio
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