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INFORMACIÓ SOBRE L´ESCOLETA MUNICIPAL D’ESPORLES 
Curs 2021/2022 
 
 
INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL 
 
L´Escoleta  és  un  centre  autoritzat  per  la  Conselleria  d’Educació  i  Universitat  amb 
titularitat  de  l’Ajuntament  d’Esporles  que  adreça  els  seus  serveis  a  infants  de  16 
setmanes a 3 anys.  
La  seva  ubicació  és  al  carrer  Mossèn  Alcover,17  d´Esporles  i  el  seu  telèfon  és  el 
971.61.11.35. 
 
METODOLOGIA  
 
El nostre model pedagògic pretén oferir un ambient familiar,  que possibiliti i afavoreixi 
el desenvolupament màxim de les capacitats dels  infants tot respectant la diversitat  i 
les seves possibilitats, despertant la consciència ecològica, el respecte pels altres i per 
si mateixos. 
El  nostre  objectiu  es  oferir  una  metodologia  plenament  activa,  participativa, 
experimental  i  vivencial  on  les  propostes  educatives  estan  relacionades  entre  si  per 
permetre a l’infant una connexió directe entre els aprenentatges i la seva vida diària, la 
figura de l’educador es basa en l’acompanyament d´aquest camí. 
A la web de l’Ajuntament, a la pipella Escoleta teniu més informació referent al centre i 
la seva metodologia.  
 
L’escoleta consta amb els següents documents institucionals a l’abast de les famílies: 
 
Projecte Educatiu de Centre 
Projecte de Concreció Curricular 
Programació Docent 
Projecte Lingüístic  
Pla d’Acció Tutorial 
Pla d’Atenció a la Diversitat 
Pla de Convivència 
Reglament d’Organització i Funcionament 
Programació General Anual 
Memòria Anual 
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TRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLETA 
 
- Educació integral. 
- Pedagogia activa (recollir les vivències i els interessos que té l’infant per tal de 

reconvertir‐los en motiu d’exploració, de coneixement i d’enriquiment).  
- Línia aconfessional i de ple respectes de totes les creences. 
- Ensenyament en català.  
- Arrelada  al medi  físic  i  social  i  transmissora  de  la  cultura  com a  part  de  la 

nostra identitat històrica. 
- Valors fonamentals de respecte a la vida. 
- Regida pel principi de coeducació, pluralisme i valors  democràtics. 
- Atenció a la diversitat. 
- Relació, comunicació i diàleg continu amb les famílies 

 
HORARI I CALENDARI ESCOLAR: 
L’horari d’atenció als infants és de 8 a 16.30 hores de dilluns a divendres. 
Per als infants que no queden a dinar, l’horari que poden assistir al centre és de  9 a 12 
hores i de 13a 15,30 hores. 
L’horari d’entrades i recollides és el següent: 
       

8 a 9 h  Servei de matinera 

9 a 9:30 h  Horari d’entrada (aules d’1 i 2 anys)

9 a 10 h   Horari d’entrada (aules de nadons)

9:30 a 12:00 h  Horari lectiu

12:00   Recollida dels infants que no dinen a l’escoleta

12:00 a 13:00 h  Menjador 

13:00 a 13:30 h  Recollida dels infants que dinen a l’escoleta i no fan migdiada al centre 

13:00 a 13:30 h  Acollida dels infants que no dinen a l’escoleta i fan migdiada al centre 

13:30 a 15:00 h  Migdiada 

15:15 a 15:30 h  Recollida dels infants que fan migdiada a l’escoleta

15:30 a 16:30 h   Servei de tarda

 
*El    servei  de  guarderia  matinera  i  de  tarda  es  podrà  oferir  segons    la  Normativa 
Educativa i Protocols generats pel Covid‐19 amb el vist i plau del titular del centre i el seu 
Consell Escolar.  
 
Inici del Curs:  
El calendari escolar del centre és de setembre a juny. 
Durant el mes de juliol l’escoleta romàn oberta i feim  Escoleta d’Estiu ( durant aquest 
mes l’horari del centre és el mateix que la resta del curs). 
Durant les vacances de Nadal, Pasqua i el mes d’agost l’escoleta roman tancada.  
A partir de la primera setmana de setembre les educadores telefonaran personalment a 
totes les famílies per tal de citar‐les per fer una entrevista prèvia i establir conjuntament 
un  calendari  personalitzat  d'incorporació  i  d’adaptació  de  l’infant. A  començament de 
curs els infants començaran de manera esglaonada per tal de facilitar‐los l’adaptació. 
Durant la primera setmana del juliol es penjarà a la web de l’Ajuntament  el calendari del 
curs escolar 2021‐22 i el del període d’adaptació. 
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QUOTA 

Tal  com  marca  l’Ordenança  reguladora  del  preu  públic  pel  servei  d'escola  infantil 
publicada  al  boib  núm.  158  de  data  12/09/2020  amb  caràcter  general,  les  quotes  a 
pagar  mensualment  per  assistència  i  estada  d’un  infant  seran  el  27,15  %  del  salari 
mínim interprofessional (s.m.i.) mensual fixat en els pressuposts generals de l'Estat per 
a cada any. 

El preu de la quota per l’assistència i estada d’un infant pel curs 2021/22 és de 257,93€ 
(servei de berenar inclòs) . 

Servei de guarderia: 

De 8‐9 els matins 

De 15:30 a 16:30 hores els horabaixes. 
Es pot contractar el servei mensual de guarderia:  
  ‐ 1 hora diària durant tot el mes: 22,22€. 
            ‐ ½ hora diària durant tot el mes: 11,22€. 
Guarderia per hores: 

o Preu per hora : 3,17€/hora (la suma del que es pagui no superarà mai els 21,76 
euros). 

o Preu per ½ hora: 1,60€ ( la suma del que es pagui no superarà mai els 10,88€) 
  Les hores de guarderia es contaran  i  tributaran separadament  les del mati de 
les de l’horabaixa. 
Servei de menjador: 
Es pot contractar el servei mensual del menjador. 

o Preu menjador grans: 116,39€ 
o Preu menjador nadons: 87,39€ 

En el  cas que un usuari  que disposi  del  servei mensual  del menjador, deixi  d’assistir 
més  de  dos  dies  laborables  de  forma  continuada,  els  dies  de  no  assistència  se  li 
descomptaran a la mensualitat en la quantitat de :  
Menjador grans: 2,66€/dia 
Menjador nadons: 2€/dia 

o Cost per un dia de menjador: 6,35€ 
o Cost per un dia de menjador de nadons: 4,71€ 

Obligació de pagament 
  Neix  des  del moment  de  la matriculació  en  ferma  a  partir  del  primer  dia  del 
curs.  Si  la  matriculació  és  posterior  a  l’inici  del  curs  l’obligació  de  pagament  neix  a 
partir de la data de la matriculació. 
 
BONIFICACIONS  
Per  tal  d’optar  a  les  bonificacions  de  quota  pel  curs  2021/22  heu  d’entregar 
emplenada  la  declaració  responsable  (la  trobareu  adjunta  amb  la  documentació  de 
matrícula) juntament amb la documentació que ho acrediti.  
En el cas de voler sol∙licitar un informe favorable per part de serveis socials ho podreu 
fer adjuntant una instància de part. 
Aquests tràmits s’hauràn de fer amb cita prèvia al centre durant el període d’entrega 
de matrícula, de l’1 al 16 de juny. 
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PERÍODE ESCOLARITZACIÓ CURS 2020‐21 
 
OFERTA DE PLACES 
 
El centre oferirà les places per a infants en d’edats compreses entre les 16 setmanes i 3 
anys. Sinó hi ha ordre que ho modifiqui es mantindran els ràtios del Decret 31/2020 de 
31 de juliol que ens regula. Aquests són:  
Nadons: 7 infants 
Aules 1 any: 12 infants 
Aules 2 anys: 18 infants 
 
En el cas de famílies que vulguin optar a una plaça posteriorment a  l’inici normal del 
curs escolar el mes de setembre agrairíem es  posassin en contacte amb el centre, per 
tal de poder tenir una previsió. 
 
VISITA AL CENTRE 
 
Les jornades de portes obertes s’oferiran dintre el període de matrícula, de l’1 a l’11 de 
juny. Heu de  telefonar  al  centre per  concretar  l’hora  de  la  visita  a  partir  de dia  14 de 
maig. 
Telèfon: 971.61.11.35. Demanau per Xisca Arbós. 
 
IMPORTANT! 
Quan  vengueu  a  fer  la  visita  al  centre  podreu  fer  entrega  del  full  Matrícula  i 
documentació pertinent. ( teniu el full de matrícula i sol∙licitud per bonificació adjunta a la 
web de l’Ajuntament) 
 
PROCÉS ADMISSIÓ 
 

SOL∙LICITUDS  inici: 15/03/2021 
finalització:  31/03/2021 

LLISTES PROVISIONALS  14/05/2021 

RECLAMACIONS  inici: 17/05/2021 
finalització:  19/05/2021 

LLISTES DEFINITIVES  31/05/2021 

MATRICULACIÓ   inici: 1/06/2021 
finalització: 16/06/2021 

 
La  consulta,  amb  caràcter  individual,  de  les  llistes  de  puntuació  provisionals  i 
definitives es  farà a  través de  la pàgina web del servei d’Escolarització de  la Direcció 
General de Planificació, Ordenació  i Centres.   Podreu consultar únicament el  resultat 
de la vostra sol∙licitud, introduint el vostre DNI, NIE o passaport i la data de naixement 
de l’alumne/a a la casella corresponent. 
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IMPORTANT! 
 

 Una vegada heu confirmat que sou a les llistes definitives, la matrícula s’ha de 
fer  efectiva    amb  el  pagament  de  36€  (30€  en  concepte  de  matricula+6€ 
d’assegurança escolar de l’infant) al número de compte: 

            ES87 2038 3392 8664 0000 0397 
            Heu d’indicar al concepte: NOM DE L’INFANT+ESCOLETA 
            En el cas de no fer el pagament dins aquest període de matrícula s’entendrà       
            que renunciau a la plaça. 

 En el cas de voler optar als punts per domicili, si estau empadronats a Esporles 
NO  serà  necessari  que  aneu  a  treure  el  padró  a  l’Ajuntament,  ja  que  aquest 
tràmit el pot sol∙licitar directament el centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


