
ESTIU 2022
ALLARGAMENT 

BRESSOL

EBM ELS TRES TOMBS
 FUTUR I COMPROMÍS 

ALLARGAMENT 1 al 15 juliol
BRESSOL 18 de juliol al 12 d´agost 



ALLARGAMENT TARDES 
1 al 15 de juliol 

L´allargament és un servei que oferim per la primera quinzena 
de julio en horari de 15 a 17h. L´escola bressol al juliol tanca a les 
15h.

 L´equip d´educadores de suport de l´escola, principalment,
 durà a terme el servei, donant continuïtat a l´estada dels infants 
a l´escola bressol. 

 
EL PREU DE L´ALLARGAMENT JULIOL SON 85€ (QUINZENA)

 (DEL 1 AL 15 DE JULIOL INCLÒS BERENAR)

És un preu únic pels 15 dies, no es poden agafar setmanes 
individuals. L´allargament no està dins de la campanya de 
vacances  d´estiu (no es fa preinscripció web)

Per fer l´inscripció a l´allargament cal complimentar la 
FITXA D´INSCRIPCIÓ i entregar la DOCUMENTACIÓ DE 
L´INFANT (indicada mès abaix) A L´ESCOLA BRESSOL  
El dia 26/ABRIL en horari de  9 a 10:30 i 15:30 a 17h



BRESSOL D´ESTIU
La Bressol d´estiu és un servei que oferim a les
famílies, donant continuïtat al projecte de 
l´escola bressol del 18 de juliol fins al 12 d´agost. 

El joc centrarà les emocions, la descoberta i 
l´experimentació dels infants. La intervenció  de
les educadores vetllarà per potenciar:

- El vincle afectiu amb l´ infant per fomentar el
seu desenvolupament
- Moviment i el joc lliure com a motor del
creixement
- Gaudir  de les propostes de  jocs relacionades
amb l´experimentació i manipulació amb
elements naturals  i dels jocs d´aigua. 



L´EQUIP EDUCATIU

L´equip estarà format preferentment per l´equip 
d´educadores de suport de l´escola bressol. 

La ràtio és un educador/a per cada 8 infants, regulat
pel Decret 267/2016.  

Es farà una reunió informativa prèvia a l´inici del
Bressol d´estiu amb l´equip que portarà a terme 
l´activitat. A la reunió es rebrà informació: 

 - Grups i educador/a referent
 - Propostes diàries (programació)
 - Material cal portar

Servei de  CUINA PRÒPIA a l´escola 
(S´ ofereix continuïtat a l´empresa de cuina, 
 mateix menú)



PREINSCRIPCIÓ ONLINE
BRESSOL D´ESTIU

La preinscripció del bressol comença el 23 d´abril, a la web
de la Campanya de Vacances d´Estiu 2022 de l´Ajuntament:
https://www.barcelona.cat/vacances/es/detall/bressol-d-estiu-per-
a-infants-d-1-a-3-anys-a-l-ebm-els-tres-
tombs_99400488077.html

A l´enllaç adjunt, el dia 23 d´abril hi  haura habilitat un botó
"PREINSCRIPCIÓ ONLINE" perque pugueu fer lá
preinscripció del bressol d´estiu.

PER FORMALITZAR L´INSCRIPCIÓ AL BRESSOL ES FA
PRESENCIALMENT A L´ESCOLA

El dia 26/ABRIL en horari de 9 a 10:30 i 15:30 a 17h. 

Aquest dia cal portar la FITXA D´INSCRIPCIÓ (adjunta)+
DOCUMENTACIÓ DE L´INFANT

 

https://www.barcelona.cat/vacances/es/detall/bressol-d-estiu-per-a-infants-d-1-a-3-anys-a-l-ebm-els-tres-tombs_99400488077.html


DOCUMENTACIÓ

FOTOCÒPIA DNI MARE i/o PARE o TUTOR
FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA i LLIBRE DE VACUNES
FOTO DEL NEN/A (potser original/ fotocòpia)
TRANSFERENCIA (1JUNY) Termini per fer l´ingrés el 1 de
juny. 

Per formalitzar l´inscripció al bressol i allargament, cal
entregar la fitxa d´inscripció complimentada i la 
documentació de l´infant:

Podeu fer l´ingrés abans de la inscripció i presentar 
el comprovant el mateix dia juntament amb tota 
la documentació o bé fer l´ingrés durant el mes de maig. 
En aquest cas cal enviar el comprovant per correu a:
bressolfutur@gmail.com   

BBVA / IBAN: ES17 0182 2372 3202 0162 6711 
Indicar el concepte→ Nom i cognoms de l´infant + Nom de 
l´Escola Bressol on es farà l´activitat



PREUS BRESSOL

EL PREU DE L´ALLARGAMENT DE JULIOL SON 85€
(QUINZENA de 15 a 17H)

 DEL 1 AL 15 DE JULIOL INCLÒS BERENAR



BEQUES BRESSOL

Possibilitat de sol·licitar ajudes econòmiques, adjudicades
segon barems per renta familiar. L´ajuda es pot sol·licitar una
vegada feta l´inscripció presencial a la bressol d´estiu. 

Per fer la sol·licitud d´ajuda es imprescindible indicar a la fitxa 
d´inscripció el codi IDALU de l´infant. L´IDALU es 
l´identificador de l´almuno/a per tota la vida acadèmica, 
podeu demanar-ho a l´EBM.
  
Amb aquest IDALU nosaltres generarem un PIN per cada
infant que demani beca. El PIN us ho enviarem per correu
electrònic per tal que pugueu sol·licitar l´ajuda, una vegada 
feta l´inscripció presencial a l´EBM.

 
Aquest any  la sol·licitud d´ajuda es fa per l´Oficina virtual de
Tràmits i l´enllaç per demanar l´ajuda estarà operatiu a partir
del 23 d´abril fins al 23 de maig :
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/
ca/tramit/20220001521    

 

     
 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20220001521
https://www.barcelona.cat/vacances/es/ayudas-a-las-familias


Una vegada atorgada l´ajuda,  per fer el pagament es calcula 
la diferència entre el preu del bressol menys la quantitat
atorgada, aquesta quantitat s´haurà d´ingressar a l´entitat, durant
la primera setmana de juny.

Com  a novetat aquest any, si us han atorgat l´ajuda econòmica
pel bressol, rebreu un SMS amb un enllaç un cop iniciat el bressol.
Per verificar la participació a l´activitat  és molt important que
valideu aquest SMS perquè es pugui concedir l´ajuda (¨aquest
SMS substitueix la signatura manual de l´any passat).

A la web de la campanya podeu ampliar l´info de les beques: 
https://www.barcelona.cat/vacances/es/ayudas-a-las-familias  

CONTACTO
Rosa Alconchel
bressolfutur@gmail.com 
690 214 377 (matí)
FUTUR I COMPROMÍS AMB L´EDUCACIÓ

     
 

https://www.barcelona.cat/vacances/es/ayudas-a-las-familias


POLÍTICA DEVOLUCIONS

Bressol (24 infants per setmana) 
Acollida durant el bressol (5 infants) 
Allargament (15 infants / mínim 5 infants per aula) segons
les restriccions establertes de mantenir grups bombolla

Futur i Compromís es reserva el dret d’anul·lar qualsevol
activitat si el nombre d´infants inscrits no arriba al mínim
establert. En cas d’anul·lació d’algun/s servei/s es retornarà el
100% de l’import abonat mitjançant transferència bancària.

Serveis mínims

Les famílies també podeu notificar anulacions, amb 1 mes 
d´antelació es retornarà el 100% de l´import abonat, amb 15
dies d’antelació abans de l’inici de l'activitat, es retornarà el
50% de l’import. Podeu consultar la política de cancel·lació a 
la web de la campanya a l´apartat anul·lacions.

Per les anul·lacions i/o baixes notificades durant els 15 dies
abans de l’inici del casal o durant el desenvolupament 
d´aquest, per cap motiu, es retornarà cap import.



US HI
ESPEREM!

                                         AMPA
EBM ELS TRES TOMBS


