
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

EB CERDANYOLA, 

EB  ROCAFONDA

EB ELS MENUTS 

EB  LA LLÀNTIA

EB LES FIGUERETES 

EB ELS GARROFERS

EB ELNA  

EB LA RIERETA 

EB TABALET

De 18 a 19.30 h 

De 18 a 19.30 h 

De 18 a 19.30 h

De 18 a 19.30 h 

De 18 a 19.30 h 

De 18 a 19.30 h 

De 18 a 19.30 h 

De 18 a 19.30 h 

De 18 a 19.30 h 

18 d’abril, dimarts

19 d’abril, dimecres 

20 d’abril, dijous

21 d’abril, divendres

24 d’abril, dilluns

25 d’abril, dimarts

26 d’abril, dimecres

27 d’abril, dijous

28 d’abril, divendres

LLARS D’INFANTS  PRIVADES 

ANCA

GEM

LA FADA

PETIT PRÍNCEP

PEQUES

SANT JORDI

SOL IXENT

10 a 13 h

10 a 13 h

10 a 13 h

10 a 13 h

9 a 13 h

17 a les 19 h

25 de març 

25 de març 

25 de març 

25 de març

25 de març 

27 d ábril

Portes Obertes als centres 
d’Educació Infantil 0-3 anys 
de Mataró / curs 2017 - 2018

Per tal que pugueu visitar personalment els centres educatius, 
s’han programat unes jornades de portes obertes, en les quals 
us mostraran les instal·lacions i informaran de les característi-
ques del centre i serveis que ofereixen. 

DL B 6751-2017 

         https://sites.google.com/escolagem.cat/portesobertes2017
Inscripcions portes obertes:

• És un espai de trobada i de suport a famílies amb infants de
0 a 3 anys que per raons diverses  no van a l’escola bressol

• Els nens i les nenes sempre assisteixen acompanyats d’un 
adult de referència

• És un servei on mares, pares, avis... participen per intercanviar 
opinions i experiències relacionades amb l’educació i el benestar dels 
nens i les nenes. Alhora els petits s’hi poden relacionar entre ells

• L’Espai funciona amb personal especialitzat en educació que 
dinamitza i orienta les trobades dels grups

• Consta de dos tipus de serveis: 
      ESPAI NADÓ / Per a nadons, durant el primer any de vida
      ESPAI FAMILIAR / Per a infants entre un i tres anys de vida

EB TABALET 
Espai Nadó (0-1 any): dimarts de 15.30 a 17.30 h 
Espai Familiar (1-3 anys): dimecres de 15.30 a 17.30 h

EB ROCAFONDA
Espai Nadó (0-1 any): dilluns de 15.30 a 17.30 h 
Espai Familiar (1-3 anys): hi ha dos grups

 - Dimecres de 15.30 a 17.30 h
 - Dijous de 15.30 a 17.30 h

EB ELS GARROFERS
Espai Nadó (0-1 any): dimarts de 15.30 a 17 h

EB LA LLÀNTIA
Espai Familiar (1-3 anys): dijous de 10.15 a 12.15 h

 
Quota trimestral: 15 euros

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
A les mateixes escoles i a les 
oficines de la Direcció d’Ensenyament
Baixada de les Figueretes 1, 2n pis 
08301 Mataró / Tel. 937582331

2017 - 2018 


