
 

               
  
 

 
 
ESCOLETA MUNICIPAL D’ESPORLES 
Curs 2023/2024 
 
 
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. 
 
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 
23/2020 de 31 de juliol que ens regula. Aquestes 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 després de  l’inici del curs escolar  
agrairíem es  posessin en contacte amb el centre, per tal de poder tenir una previsió 
durant el curs. 
 
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 i holística. 
- 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 15.30 hores de dilluns a divendres. 
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 
 
Inici del Curs:  
El calendari escolar del centre és de setembre a juny. 
Durant el mes de juliol es fa “Escoleta d’Estiu”, durant aquest mes l’horari del centre 
serà el mateix que durant la resta del curs. 
Durant les vacances de Nadal, Pasqua i el mes d’agost l’escoleta romandrà tancada 
segons el calendari escolar. 
Els primers dies 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. El  començament de 
curs es farà de manera esglaonada per tal de facilitar l’adaptació. 
 
Durant la primera setmana del juliol es penjarà a la web de l’Ajuntament  el calendari 
provisional del curs escolar 2023-24 i el del període d’adaptació. Una vegada sigui 
aprovat pel Consell Escolar el calendari escolar definitiu es penjarà a la web de 
l’Ajuntament i s’informarà a les famílies. 
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QUOTA 

Ordenança reguladora del preu públic pel servei d'escola infantil publicada al Boib 
núm. 5 de data 12/01/2023. 

 

• Tram 1 de 9-13h: Servei d’Escolarització bàsica sense menjador  
 
CONCEPTES ANUAL IMPORT MENSUAL 
Alumnes de 1r d’educació infantil 1680 € 168 € 

Alumnes de 2n d’educació infantil 1680 € 168 € 

Alumnes de 3r d’educació infantil   0€ 0€ 

 

• Tram 2 de 13 a 13,30h: Servei d’Escolarització necessàriament amb 
menjador i sense el menjar inclòs  

Als conceptes establerts en el Tram 1 s’hi ha d’afegir: 

 
IMPORT MENSUAL IMPORT DIARI 

1r i 2n  3r 1r i 2n 3r  

12 € 22 € 2€ 3€ 

L’import diari correspon a alumnes que realitzen un ús puntual del servei. En 
cas que l’acumulació d’aquestes quantitats superi l’import mensual s’aplicarà 
aquest darrer com a màxim. 

• Tram 3 de 13-15,30h: Servei d’Escolarització i descans, sense el 
menjar inclòs  

Aquest tram s’ha de realitzar necessàriament amb menjador o amb la 
possibilitat de recollir l’infant per menjar a casa a les 12 i tornar-lo abans de 
les 13.30.  

L’ús d’aquest tram no és compatible ni acumulable a l’establert al Tram 2. Als 
conceptes establerts en el Tram 1 s’hi ha d’afegir:  

 
IMPORT MENSUAL IMPORT DIARI 

1r i 2n 3r 1r i 2n 3r  

52 € 100 € 6,5 € 10€ 

L’import diari correspon a alumnes que realitzen un ús puntual del servei. En 
cas que l’acumulació d’aquestes quantitats superi l’import mensual s’aplicarà 
aquest darrer com a màxim. 
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Escola matinera: 

 
IMPORT MENSUAL IMPORT DIARI ÚS PUNTUAL 

De 8h a 9h De 8:30h a 9h De 8h a 9h De 8:30h a 9h 

22,22 € 11,11 € 3,17 € 1,60€ 

L’import diari correspon a alumnes que realitzen un ús puntual del servei. En 
cas que l’acumulació d’aquestes quantitats superi l’import mensual 
s’aplicarà aquest darrer com a màxim. 

 
Servei d’alimentació: 
 
IMPORT MENSUAL IMPORT DIARI ÚS PUNTUAL 

116,39 € 6,35 € 
 
Consideracions:  
- És el cost de l'àpat complet que ha de proporcionar l'escoleta i que 
consisteix en la ingesta completa adaptada a les necessitats nutricionals dels 
infants d’aquestes edats. En aquestes edats no es pot superar el període de 4 
hores continuades sense aquest àpat complet. Aquest àpat té lloc durant el 
tram 1 del Servei d'escolarització bàsica i s’oferirà a partir de les 12 del 
migdia. En cas de fer ús del servei d’escola matinera serà convenient  que 
l’infant quedi a menjador o sigui recollit a les 12 h. 
- En els casos que un usuari que disposi del servei mensual de menjador, deixi 
d’assistir a l’escoleta, a partir del 3r dia se li descomptaran 2,66 € per dia. 
- Els nadons (1r)  tenen una bonificació del 25% en el menjador en tant els 
seus menús siguin adaptats. 
- Els preus dels serveis de guarderia i de menjador s’aniran augmentant per 
curs escolar, de manera automàtica d’acord amb l’I.P.C. de l’any anterior. 
No obstant, tal i com assenyala l’article 44 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, s'estableix que l'import dels preus públics haurà de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada, per la qual cosa, 
aquests preus del servei de menjador podran variar en funció dels preus 
obtinguts al procés de contractació de dit servei.  
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Per la prestació dels serveis el mes de juliol: 

Durant el mes de juliol s’aplicaran les tarifes de la següent forma: 

- Per les matriculacions mensuals s’aplicarà a tots els alumnes (inclosos els 
alumnes de 3r)  les quotes establertes a tots els trams i serveis de l’apartat A 
per a les franges de 1ri 2n. 

- S’estableix la possibilitat d’inscriure als alumnes, de qualsevol edat per 
setmanes. En aquest cas la quota setmanal serà de: 

 
TRAM PREU 

1 45€ 

2 4€ 

3 15€ 

En el cas dels serveis de menjador i d’escola matinera s’establiran els preus 
diaris establerts durant la resta del curs escolar  

Altres consideracions:  

- Abans de l’inici del curs  escolar, les famílies hauran d’informar del tram 
horari del que faran ús de forma general, que es podrà modificar en qualsevol 
moment durant el curs prèvia informació a l’equip educatiu. 

- Dins els preus establerts pel servei educatiu no estan inclosos el material 
necessari per a festes, sortides i altres despeses que seran aportats 
directament per les famílies. 
 
 
BONIFICACIONS  
 
Per tal d’optar a les bonificacions de quota pel curs 2023/24 heu d’entregar 
emplenada la declaració responsable juntament amb la documentació que acredita la 
situació. Aquests documents s’han d’entregar al centre el dia que es vengui a 
entregar la matrícula.  
En el cas de voler sol·licitar un informe favorable per part de serveis socials ho 
podreu fer demanant cita a l’Ajuntament. 
Només podran  gaudir d’aquestes exempcions i bonificacions les persones 
empadronades i residents a Esporles. 
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