
ESCOLES
BRESSOL
MUNICIPALS
DE VIC

PREINSCRIPCIÓ 
I MATRÍCULA

CAPUTXINS

CURS 2021-2022

HORTA VERMELLA

SERRA DE SANFERM

QUOTES

Quota mensual: 195,50 € 
(de setembre a juny), al juliol no es 
cobra quota mensual.

S’aplicaran bonificacions en funció del 
nombre de membres de la unitat 
familiar i de la renda.
(Info. tarifació: escolesbressol.vic.cat)

Descompte d’un 10% pel segon germà i 
d’un 15% pel tercer germà matriculat en 
el mateix centre.

Servei de menjador (inclou dinars i 
berenars): 103 €

Servei de menjador dies puntuals: 8,76 €

Servei de monitoratge menjador 
permanent en període de lactància: 45 €

Servei de monitoratge menjador 
puntual en període de lactància: 3€

Servei només berenar: 23 €
Berenar dies puntuals: 2 €

Hora extra matiners: 27 €
Hora extra tarda: 27 €
Utilització puntual hora extra: 3 €

Material didàctic i assegurances: 
133 € a pagar amb la matrícula 
(famílies nombroses i monoparentals, 
25% de descompte). 

Amb el suport del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

PER MÉS INFORMACIÓ:

FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART

Regidoria d’Educació – 
Ajuntament de Vic

C. de les Basses, 3 (Pl. Gaudí)

Tel. 93 886 21 00

ebmv@vic.cat

INFORMA’NS-EN I ESTIGUES AL DIA

     EscolesBressolVic
     @vic_educacio
     ebmv@vic.cat
     escolesbressol.vic.cat

NOTA IMPORTANT: 
Les quotes i descomptes estan 
pendents d’aprovació definitiva.



Només es pot presentar una única 
sol·licitud per a les escoles bressol 
municipals de Vic.

Període de presentació de sol·licituds:
del 10 al 21 de maig de 2021

Publicació de les llistes amb la 
puntuació provisional:
1 de juny de 2021

Termini de presentació de 
reclamacions:
del 2 al 8 de juny de 2021

Data de sorteig en cas d’empat 
de puntuació:
10 de  juny de 2021

Publicació de la relació definitiva 
d’alumnat admès:
15 de juny de 2021

Període de matrícula:
del 16 al 22 de juny de 2021

Preinscripció online:

Lloc preinscripció i matriculació 
amb cita prèvia:
Regidoria d'Educació - Ajuntament de 
Vic: C. de les Basses, 3 (pl. Gaudí)

Lloc publicació de les llistes: 
Web d'Escoles Bressol Municipals de Vic
https://escolesbressol.vic.cat

CALENDARI DE 
PREINSCRIPCIÓ I 
MATRICULACIÓ

EBMV SERRA DE SANFERM: 45
3 grups d’1 a 2 anys i 2 grups de 2 a 3 
anys.

EBMV HORTA VERMELLA: 39
2 grups de 0 a 1 any, 2 grups d’1 a 2 
anys i 2 grups de 2 a 3 anys.

EBMV CAPUTXINS: 38
2 grups de 0 a 1 any, 2 grups d’1 a 2 
anys i 2 grups de 2 a 3 anys.

PLACES DISPONIBLES 
CURS 2021-2022

Data inici curs: 8 de setembre de 2021.

Data finalització curs: 20 de juliol de 2022.

Vacances de Nadal: del 24 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022 (inclosos).

Vacances de Setmana Santa: del 11 d’abril al 18 d’abril de 2022 (inclosos).

Festes locals i dies de lliure elecció: per concretar.

CALENDARI ESCOLAR

0-1 any:  3 educadors/es per a dos 
grups de 8 infants
1-2 anys: 4 educadors/es per a dos 
grups de 13 infants
2-3 anys: 4 educadors/es per a dos 
grups de 20 infants

· Aquestes ràtios infant/educador/a 
permeten una atenció molt 
personalitzada,  que s’adapta a les 
necessitats de cada infant.

· Es poden crear grups mixts (0-1/1-2 i 
1-2/2-3) en funció de la demanda per 
franja d’edat.

GRUPS I RÀTIOS
Hora d’entrada “extra matiners”: 
de 7.45 a 8.45 h

Hora d’entrada: de 8.45 a 9.30 h

Hora de sortida migdia (si no es 
queden a dinar): de 11.45 a 12 h

Hora de sortida després de dinar: 
de 13 a 13.15 h

Hora d’entrada a la tarda: 
de 14.45 a 15.15 h

Hora de sortida: de 16.30 a 17 h

Hora de sortida “extra tarda”: 
de 17 a 18 h

* Les hores extres s’oferiran només si 
hi ha un mínim de 5 infants.

* Recomanem que l’infant no 
romangui a l’escola més de 8 hores.

HORARIS

HORARI DELS ÀPATS:

Els infants que vinguin a l’hora extra 
matiners poden portar-se l’esmorzar 
de casa i se’ls hi donarà a l’escola.

Dinar: 12 h  /  Berenar: 16 h

HORARI DE JULIOL:

de 8.45 h a 15 h

hora extra matiners: 
de 7.45 a 8.45 h

Possibilitat que les AMPA, com en 
anys anteriors, ofereixin l'ampliació 
del servei de 15 h a 17 h i de 2 o 3 
setmanes de casalet un cop finalitzat 
el curs, en funció de la demanda de 
les famílies.

https://infantil.enginydigital.cat/preinscripcio/vic 


