
 

Benvolguts i benvolgudes, 

La present és per informar dels serveis d’Allargament de jornada i de Bressol d’Estiu, gestionades per 
l’empresa Servei a les persones Encís, SCCL. 

Del 2 fins al 13 de juliol, el centre educatiu realitzarà la reducció de jornada lectiva, la qual finalitzarà a les 
15:00 h. Per això, l’horari compres entre les 15:00 i les 17:00 hores, serà gestionat mitjançant els/les 
professionals que integren l’equip d’educadors/es dels servei de suport educatiu a l’escola bressol.  

L’horari i preu dels servei d’allargament serà el següent:  

Allargament de jornada  (mínim 10 infants) 

DATA  HORARI  PREU  USUARI  

Del 2 al 13 de juliol  15:00-17:00 hores  81€ (berenar inclòs) 

1 setmana  15:00-17:00 hores 45€ (berenar inclòs) 

El servei de Bressol d’estiu és una activitat inclosa en la campanya d’estiu promoguda pels diferents 
districtes de l’Ajuntament de Barcelona, que s’ofereix del 16 de juliol al 27 de juliol. 

Aquesta activitat respon a la necessitat de conciliar la vida laboral i familiar a les famílies. El Bressol d’Estiu 
és un servei de qualitat, que dóna continuïtat a la tasca educativa durant el curs escolar. 

L’horari, modalitats i preus són els següents: 

Bressol Estiu (mínim 16 infants) 

Torns 
Mitja jornada sense 
dinar (9 a 12 h)  

Mitja jornada amb 
dinar (9 a 15 h)  

Jornada 
completa amb 
dinar i berenar  
(9 a 17 h) (mínim 
16 infants) * 

Acollida matinal 
+ esmorzar (8 a 
9h) ( mínim 10 
infants)  

Sencer (Del 16 
al 27 de juliol) 

160 € 255 € 298 € 50 € 

1 setmana 90 € 135 € 160 € 35 € 

AJUTS ECONÒMICS: L’única modalitat amb dret a beca és la JORNADA COMPLETA AMB DINAR. Per tant la mitja 

jornada (amb o sense dinar) i l’acollida NO ES BEQUEN 

*El servei d’esmorzar, dinar i berenar anirà a compte d’una empresa de càtering especialitzada en escoles bressol. 

 



 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS                DIVENDRES 
 

9 a 9:30h 

9:30 9:45h 

9:45 a 10h 

10 a 11h 

11 a 11:30h 

11:30 a 12h 

12 a 13h 

13 a 15h 

15 a 15:30h 

15:30 a 16h 

16 a 16:30h 

16:30 a 17h 

Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada 

Bon dia + Conte Bon dia + Conte Bon dia + Conte Bon dia + Conte Bon dia + Conte 

Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene 

Activitat Activitat Activitat Activitat Activitat 

Pati Pati Pati Pati Pati 

Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene 

Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

Migdiada Migdiada Migdiada Migdiada Migdiada 

Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene Hàbits d’higiene 

Berenar Berenar Berenar Berenar Berenar 

Racons Racons Racons Racons Racons 

Sortida Sortida Sortida Sortida Sortida 

*Aquest horari pot variar lleugerament per adaptar-se a les necessitats de cada escola bressol . 

Les condicions dels serveis estan explicitades al contracte signat per ENCÍS, SCCL i el /la president de 
l’AMPA/AFA, persona encarregada de fer la difusió de les mateixes al conjunt de participants de les 
activitats. 

ENCÍS, SCCL  es reserva el dret d’anul·lar la realització del servei si no s’arriba al mínim d’infants inscrits. 

Les mares i pares interessats/des en algun dels serveis esmentats hauran de fer la inscripció a les 
instal·lacions de la mateixa escola bressol on es realitzarà el servei en les dates detallades. Des del dilluns 
23 d’abril hi haurà disponibles impresos dels fulls d’inscripció per aquelles famílies que el vulguin omplir a 
casa. 

L’ordre d’inscripció serà segons ordre d’entrega d’inscripció, en paper, al centre en els horaris establerts. A 
partir d’aquestes dates es valorarà, segons el número d’inscripcions,  si l’activitat es realitzarà.  

A la mateixa Escola Bressol hi haurà disponibles impresos per a sol·licitar la beca, caldrà registrar-la del dia 
21 d’abril al 9 de maig a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del Carrer Valentí Almirall, 1. 

La setmana del 4 al 8 de juny caldrà entregar el comprovant bancari del pagament del 100% de l’activitat 
o el comprovant conforme s’ha atorgat la beca. 

Per facilitar la detecció del vostre ingrés al número de compte ES14 2100 3000 1022 0176 5258, cal que 
l’identifiqueu amb el concepte següent: 



 

Nom de l’activitat (Allargament i/o Bressol d’estiu i tipus de quota) +Nom i cognom de l’infant + 
Nom de l’Escola Bressol 

Per exemple: Allargament 1 setmana + Bressol d’estiu sencer mitja jornada i acollida + Nom i cognom de l’infant + 

Nom Escola Bessol 

Caldrà aportar la següent documentació complimentada (no s’agafaran inscripcions a les quals els manqui 
qualsevol document, firma, etc.) 

• Fotocòpia del DNI de mare, pare o tutor legal 
• Fotocòpia del DNI infant o llibre de família (la pàgina de l'infant i la dels progenitors) 
• Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut) de l’infant 
• Fotocòpia del carnet de vacunacions de l’infant 
• Fotografia mida carnet de l’infant 
• Documentació d’inscripció complimentada i signada (la podeu recollir, amb antelació, a l’Escola 

Bressol: 
- Fitxa d'inscripció 
- Autorització medicaments 
- Autorització drets d'imatge 
- Autorització recollida 

 

Cal que aquesta documentació l’aportin totes les famílies, fins i tot aquells que només facin la inscripció per el 
servei d’allargament de jornada. 

Es convocarà a totes les famílies a una reunió prèvia abans del inici dels serveis on s’oferirà 
informació detalla de la programació, equip, menús i material necessari. 

Per a més informació i/o dubtes podeu posar-vos en contacte via correu electrònic a l’adreça: 
elena.bernet@encis.coop o griselda.roca@encis.coop  
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