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L’Ajuntament de Mataró 

atorga ajuts econòmics per 

reduir la quota que paguen 

les famílies que tenen fills 

o filles escolaritzats a les 

Escoles Bressol Municipals.

Termini de presentació de sol·licituds
del 2 al 9 de juliol de 2018

Es poden sol·licitar dos tipus de beques:

• Ajut econòmic per minorar el cost de la quota escolar
• Ajut econòmic per minorar el cost de la quota de menjador

Aquests ajuts s’aplicaran a les quotes dels mesos d’octubre 
de 2018 a juny de 2019

En el moment de formalitzar la matrícula d’escola bressol 
s’entregarà a la família la sol·licitud i les bases que regulen 
el procés d’atorgament.

Per a l’atorgament dels ajuts es tindrà en compte:

• La renda familiar disponible.
   S’estableix una puntuació segons la capacitat econòmica de 
   la unitat familiar. Queden excloses les sol·licituds amb 0 punts. 

• L’existència de membres de la unitat familiar afectats 
   per discapacitats psíquiques o físiques. 

• Que es tracti d’una família nombrosa 

• Que es tracti d’una família monoparental 

• Que siguin famílies que estan rebent assistència i 
   seguiment de Benestar Social o altres institucions 

La documentació es podrà presentar:

DIRECCIÓ D’ENSENYAMENT 
Baixada de les Figueretes, 1, 2n pis / Telèfon 93 758 23 31 
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 14 h, 
dimarts i dijous de 8.30 a 17.30 h 

Oficines d’Atenció Ciutadana: 

AJUNTAMENT, La Riera, 48 
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 hores, 
i divendres de 9.00 a 14.30 hores. 

MOLINS, carrer de Nicolau Guanyabens, 23-25 
PLA D’EN BOET, carrer de Juan Sebastián Elcano, 6 
CIRERA, carrer de Cadis, 1 
ROCAFONDA, carrer de Josep Punsola, 47 
CERDANYOLA, passeig de Ramon Berenguer III, 82 
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 15.00 hores i 
divendres de 9.00 a 14.00 hores
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