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Benvolgudes famílies, 

 

Recentment, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que a 

partir del proper curs 2022-2023, finançarà una part del cost que assumeixen les famílies 

per a l’escolarització dels infants de I2 (antic P2) a les escoles bressol. 

 

A les escoles bressol municipals, concretament es finançarà el cost corresponent a 

l’escolarització durant 5 hores diàries, (de 9 a 12h i de 15h a 17h), durant 10 mesos, és a 

dir, de setembre a juny, ambdós inclosos. 

 

Per tant, a partir del curs vinent, les famílies dels infants nascuts l’any 2020 no haureu 

d’abonar les taxes en concepte de quota mensual ni assegurança anual. 

 

Les despeses derivades de serveis opcionals no estan incloses en el fiançament del 

Departament d’Educació i per tant, si que seran de pagament per a aquelles famílies que 

en vulguin fer ús. Els serveis opcionals a càrrec de les famílies són els següents: 

 

Concepte import 

Servei de Menjador ( de 12 a 15 h.)  

Menjador diari fix (a partir de 10u.) 6,80 € 

Menjador diari esporàdic (fins a 9u.) 7,80 € 

Berenar diari fix (a partir de 10u.) 1,55 € 

Berenar diari esporàdic (fins a 9u.) 1,84 € 

Casalet durant el mes de juliol  

El casalet s’oferirà per dies, amb un mínim de 10 

dies lectius: 

 

Import taxa casalet  8,50 € /dia, inclou el cost de 

la matrícula 

Matrícula:  40,00 €, inclosos en la quota 

mínima 

Quota mínima 85,00 € 

Servei bon dia (de 8.30 a 9 h)*  

Quota mensual  30,00 € 

Quota esporàdica/dia (fins a 11 dies al mes) 2,50 € 

 

*Preus del servei Bon dia pendents d’aprovació 

 

La nova mesura implica doncs, que aquells infants de I2 que arribin a l’escola abans de les 

9 h del matí, ja sigui de forma esporàdica o fixa, hauran de pagar la quota corresponent 

del servei Bon dia. 

 

Per qualsevol comentari o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea d’Educació, 

al telèfon de les oficines de l’Ajuntament de Celrà: 972 49 20 01. 

 

Atentament, 

 

Albert López i Guàrdia 

Regidor d’Educació 

 

Celrà, 5 de maig de 2022 
 


