
INFORMACIÓ GENERAL DE LES ESCOLETES MUNICIPALS

PRESENTACIÓ

L'educació infantil és l'etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als 
infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos:

 primer cicle (de 0 a 3 anys) i 
 segon cicle (de 3 a 6 anys).

Poden impartir el primer cicle d'educació infantil els centres creats o 
autoritzats per  l'Administració educativa. Els centres que únicament 
imparteixen el primer cicle d'educació infantil tenen la denominació 
genèrica d'escoletes.

Les escoletes són centres educatius per a la primera infància, que 
juntament amb els pares i mares, treballen per afavorir el desenvolupament 
harmònic de l’infant. Fan una funció socialitzadora i educativa amb els 
infants i una funció conciliadora de la vida familiar i laboral.

L’objectiu principal de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament 
emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

S'organitza d'acord amb els principis d'educació inclusiva i coeducadora. Fa 
una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les 
necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de 
desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre 
els centres i les famílies.



LES ESCOLETES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA

Les escoletes municipals de l'Ajuntament d'Eivissa són centres educatius 
públics que acullen infants amb edats compreses entre les 16 setmanes i els 
3 anys. 

L'EI S'escoleta de Vila va ser inaugurada l’any 2003 i es troba al carrer 
Fra Vicent Nicolau núm. 7, baixos, d’Eivissa.

La distribució dels infants per aula a l'EI s'escoleta de Vila és la següent:
 Nadons: 1 aula que acull 7 infants de 4-12 mesos
 Petits: 1 aula per a 12 infants de 12-24 mesos
 Grossos: 1 aula per a 18 infants de 24-36 mesos.

L'EI Escoleta Can Cantó es va inagurar el 2011 i està situada al carrer des 
Cubells núm. 15, d’Eivissa. La distribució dels infants per aula és la següent:

 Nadons: 1 aula que acull 7 infants de 4-12 mesos
 Petits: 1 aula per a 12 infants de 12-24 mesos
 Grossos: 2 aules que acullen, cadascuna, 18 infants de 24-36 mesos.



PERÍODE ESCOLAR

 Els centres estan oberts per als infants des del 15 de setembre de 2014 
fins al 31 d’agost de 2015.

 El servei educatiu que oferim és de 9.00 h a 14.00 h
 Les escoletes ofereixen els següents serveis de guarda i custòdia:

 De 7.30 h a 9.00 h i de 14.00 h a 15.30 h
• Vacances escolars:  
      Nadal: del 23/12/14 al 07/01/15.
      Pasqua: del 2 al 10 d'abril de 2015.
L’estiu s’entén com a període no lectiu.

      Escola d'estiu, del 22 de juny al 31 d'agost.       
 

PERÍODE D’ADAPTACIÓ 

L’entrada al centre infantil representa per a la majoria dels infants la 
primera  separació  del  nucli  familiar.  Per  evitar  que  això  sigui  un  motiu 
d'angoixa,  el  començament  de  s'escoleta  s'ha  d'enfocar  com  un  procés 
durant el qual l'infant s'ha de sentir acompanyat.

Aquest procés serà diferent per a cadascú, per la qual cosa pares, mares i 
educadores es posaran d’acord per fer-lo el més fàcil possible. La funció 
dels pares i mares durant aquestos dies és servir de punt de referència i 
fer de pont perquè els infants agafin confiança amb les educadores.

Per tal que la separació no origini un conflicte, és necessari  EL PERÍODE 
D’ADAPTACIÓ, per planificar i estructurar aquest moment i aquesta nova 
situació,  perquè  l’infant  s’adapti  de  la  manera  més  afectiva  i  positiva 
possible. 

Es farà un horari personalitzat per a cada infant que assisteix per primera 
vegada al centre la segona quinzena del mes de setembre:



1. Començarà amb mitja hora com a màxim, acompanyat del seu pare 
o mare.

2. El  temps  d’estada  de  l’infant  s’anirà  allargant  depenent  de 
l’adaptació que aquest presenti.

3. Aquest horari i el règim a seguir de la jornada s’acordarà amb la 
tutora d’aula.

Alguns suggeriments són:

 Abans  de  començar,  intentau  seguir  els  horaris 
d’alimentació i descans que l'infants es trobarà a l’escoleta.

 Procurau  quedar-vos  amb  l’infant  i  anau  allargant 
progressivament les estones que el deixeu sol.

 No l'enganyeu  i  explicau-li  el  que  passa  amb  raonaments 
senzills.

 Faceu un horari curt i progressiu durant els primers dies.
 Procurau que l’infant assisteixi a l'escoleta amb regularitat.
 Recomanam que els acomiadaments siguin curts, decidits i 

ràpids.

HORARIS

L'horari de les escoletes municipals és de 7.30 h a 15.30 h, de dilluns 
a divendres, i es reparteix de la següent manera:

7.30 h - 9.00 h Escola matinera

9.00 h ENTRADA

9.30 h - 10.00 h esmorzar i hàbits d’higiene

10.00 h - 12.00 h acollida  a l’aula,  activitats pedagògiques, 
esplai i descans.

12.00 h - 12.30 h hàbits d’higiene, preparació per dinar

12.30 h PRIMERA SORTIDA (sense menjador)

12.30 h - 14.00 h dinar i hàbits d'higiene

14.00 h SEGONA SORTIDA

14.00 h - 15.30 h escola tardana (migdiada)

15.00 h TERCERA SORTIDA



QUOTES

1. Per l'assistència al centre: 170 € mensuals
2. Per la utilització del servei de menjador: 110 € mensuals
3. Per la utilització ocasional del servei de menjador: 6,50 € diaris
4. Per la utilització de l'escola matinera (de 07.30 h a 9.00 h) 20 € 
mensuals
5. Per la utilització de l'escola tardana: (de 14.00 h a 15.30 h) 20 € 
mensuals
6. Servei esporàdic escola matinera o tardana: 2,5 € per dia.       
7. Per  matrícula/material didàctic: 95 € anuals


