CARTA DE SERVEIS: EDUCACIÓ

NOM DEL SERVEI:

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Les escoles bressol són serveis educatius que imparteixen el primer cicle d’educació
infantil i atenen els infants de zero a tres anys.
A més de la vessant educativa tenen una funció social ja que faciliten la conciliació
familiar .
Cornellà compta amb vuit escoles bressol. Estan ubicades en els diferents barris de la
ciutat. Arc de St. Martí a l’Almeda ,Edelweiss a Riera ,Cel Blau a Fontsanta Fatjó, la
Trepa a barri Centre, la Rosa dels Vents al Pedró ,Linda Vista a Gavarra i la Baldufa i
Mag Maginet a St Ildefons .
A QUI ES DIRIGEIX:
S’adreça a infants de 0-3 anys i a les seves famílies, prioritàriament residents a
Cornellà de Llobregat.
REGIDORIA I DEPARTAMENT RESPONSABLE:
Àrea d’Educació i Política Social. Departament d’Educació.

PREU-TAXA ( SI/NO): SÍ
NO
IMPORT TAXA: En funció de la renda familiar

NORMATIVA REGULADORA:


Lomce - Llei orgànica d'Educació.



LEC - Llei d'Educació de Catalunya.



Decret 282/2006 dels requisits dels centres del primer cicle de l'educació
infantil.
Decret 101/2010 d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle d'educació
infantil.



TIPUS DEL SERVEIS: DIRECTE O INDIRECTE:
DIRECTE

DADES DE CONTACTE
Àrea d’Educació i Política Social. Departament d’Educació.
Carretera de l’Hospitalet s/n. Parc de Can Mercader.
Tel :93-474-33-99
CANALS D’ATENCIÓ PÚBLIC:
TELÈFON:
VIRTUAL:

93-474-33-99
educacio@aj-cornella.cat

PRESENCIAL: Atenció amb cita prèvia per mitjà del telèfon 93-474-33-99 a l’edifici de
l’Àrea d’Educació i Política Social.

Horari
De dilluns a divendres : de 9 a 14 hores
TRAMITS RELACIONATS:
Procediment de preinscripció i matrícula a les escoles bressol. Cada any es publica un
calendari de preinscripció i matrícula, on s’informa de les dates, criteris de prioritat i
documentació requerida per realitzar la preinscripció i matrícula a les escoles bressol.
Es fa difusió a través de la web municipal.
NORMATIVA APLICABLE:
Reglament regulador de les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de les
escoles bressol municipals de Cornellà de Llobregat.
COMPROMISOS DE QUALITAT
Amb la xarxa d’escoles bressol municipals de Cornellà es pretén :
-Oferir als infants de zero a tres anys de Cornellà una xarxa de serveis educatius
municipals de qualitat que permetin atendre el seu desenvolupament integral.
-Donar suport i acompanyament a les famílies en el procés de criança dels infants, a
través de la realització de diferents entrevistes i reunions. Oferir un mínim de 2
reunions al curs amb cada família
-La prevenció de riscos en el desenvolupament de l’ infant
psicopedagògica de professionals especialitzats.

a través de l’atenció

-Oferir unes escoles bressol acollidores i flexibles que s'adaptin a les necessitats
dels infants i les seves famílies.
-Garantir l'accessibilitat dels serveis a tothom, a partir de l’establiment de tarifes
diferenciades en funció de la renda familiar.

-Promoure la participació de pares i mares en els centres educatius a través de la
realització de diferents activitats com xerrades, tallers, participació en festes
populars,etc. Realitzar un mínim de 3 activitats de participació de les famílies al llarg
del curs.
-Integrar als infants en la vida social i cultural de la ciutat a través de la realització de
diferents activitats de coneixement de l’entorn.

COMPROMISOS DE QUALITAT: INDICADORS

Mitjana d’entrevistes realitzades al curs amb cada família
Mitjana d’activitats de participació dels pares i mares en el centre educatiu al llarg del
curs.

