
 

 

 

                  

 

                   

  

 

  

E.B.M. “El Petit Estel” de Golmés 

c/solanes, 24 

Tel. 973712543 

C5008391@xtec.cat 

AJUNTAMENT DE GOLMÉS 

25241 Golmés (Lleida) 

 

Juguem, somiem, compartim, 

gaudim, creixem, investiguem, 

experimentem, estimem... 

Experiències per a compartir i 

viure !!! 

 

PORTES OBERTES 

Els dies 29 i 30 d'Abril de 

18:00-18:30h vine a conèixer 

l'EBM EL PETIT ESTEL.  

Demana la teva visita, trucant  al 

973 71 25 43 

 

 
PREINSCRIPCIONS  

Curs 2021-2022: 

Les preinscripcions es faran per 

correu electrònic del 3 al 7 de Maig. 

- Adjuntar document de 

preinscripció (el trobareu a 

https://www.golmes.cat/) 

- Adjuntar fotocòpia del DNI 

del pare o mare 

- Adjuntar fotocòpia del llibre 

de família 

Enviar-ho al correu del centre 

* La preinscripció no reserva el dret 

a plaça, cal formalitzar la matrícula. 

 

 

L’Escola Bressol El Petit Estel és un 

servei municipal, que des de fa més de 

15 anys s’ha convertit en la primera 

escola de molts infants. El Petit Estel 

acull nens i nenes en edats compreses 

entre 4 mesos a 3 anys. 

 

QUOTES CURS 2021-2022 

Quota matrícula:………………60 €/curs 

Quota escola:….................. 118 €/mes 

 

HORARIS: 

− Matí: 9 a 13 h 

− Tarda: 15 a 18 h 

 

HORARI EXTRA DEL MATÍ/TARDA 

− Matí: 8.45 a 9.00 h           

− Tarda: 14.45 a 15.00 h 

 

SERVEI DE MENJADOR (de 12h a 15h) 

       - Dinar fix:……………………….4 €/dia 

       - Dinar exporàdic:………….. 5 €/dia 

Amb servei de carmanyola 

 

8 €/mes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trets d’identitat 

A l’escola bressol, nenes i nens, pares, mares i d’altres familiars són 

protagonistes en el dia a dia de l’escola. Pensem que les nenes i nens d’avui 

necessiten espais adients i materials atractius on les seves necessitats 

de socialització, d’afecte i de joc es tinguin en compte. Espais on se 

sentin escoltats, respectats i, sobretot, estimats. És per això, que les 

rutines diàries, els hàbits i el joc espontani tenen un pes molt important 

en la nostra manera de fer, doncs creiem fermament que els infants han 

de ser els protagonistes dels seus aprenentatges i això vol dir no atapeir 

el temps d’activitats dirigides i sí, estar pendents del que ens demanen 

amb la seva veu, les seves accions o les seves mirades. 

El curs comença el 6 de 

setembre i acaba el 29 de 

Juliol. 

El calendari de festius és el 

que disposa el Departament 

d’Educació de la Generalitat 

per als centres d’infantil i 

primària. 


