Ajuntament de
Mollet del Vallès

Benvolguts pares,
Benvolgudes mares,
El compromís de l’Ajuntament de Mollet per l’educació dels nostres infants de 0 a 3 anys és clar
i decidit. El govern municipal defensa l’educació pública i de qualitat, per aquest motiu la nostra
ciutat disposa de tres escoles bressol totalment públiques, La Xarranca, La Filadora i Els Pinetons,
en les que l’infant és el principal protagonista del projecte educatiu i en la que els espais estan
dissenyats com a elements educatius que li permetran obrir-se camí al món, acompanyat de les
educadores i els educadors i de les seves famílies.
Creiem que les escoles bressol, tot i no ser un servei obligatori, han esdevingut una necessitat
social per garantir la igualtat d’oportunitats i una possibilitat per als nostres infants de començar a
relacionar-se amb altres infants com ells i també amb el seu entorn. Per permetre que més famílies
hi puguin tenir accés a les nostres escoles bressol s’aplica la tarifació social que permet pagar la
quota d’escolaritat en funció dels ingressos econòmics de cada família. Al web municipal (www.
molletvalles.cat), trobareu més informació i un simulador.
Ens plau informar-vos que s’obre el període per a fer la preinscripció a les tres escoles bressol
municipals: La Xarranca, La Filadora i Els Pinetons. Enguany la preinscripció es farà de manera
telemàtica.
Amb l’objectiu d’oferir a les famílies informació sobre les tres escoles s’organitzen les Jornades
de portes obertes que s’ofereixen de manera telemàtica, amb la possibilitat de visita presencial
amb cita prèvia per a aquelles famílies que així ho requereixin.
D’una banda s’ha habilitat un espai a la web municipal per a oferir una alternativa virtual a les
portes obertes tradicionals. Així a www.molletvalles.cat hi trobareu informació i imatges per poder
conèixer el projecte, l’equipament i les propostes de les tres Escoles Bressol Municipals de Mollet.
També podreu conèixer amb més detall les nostres escoles a través dels seus blocs:    
EBM La Xarranca escolabressollaxarranca.blogspot.com tel.93 579 43 00
EBM La Filadora ebmlafiladoramollet.blogspot.com
tel.93 544 54 54
EBM Els Pinetons ebmelspinetonsmollet.blogspot.com
tel.93 570 83 25
Aquelles famílies que opteu per la visita presencial, aquestes es concertaran amb cita prèvia i en
condicions de seguretat sanitària, del 2 al 4 de maig de 17.30h a 19h. Caldrà trucar del 25 al 29
d’abril de 10h a 12h al telèfon de cada escola que es vulgui visitar per a concertar la cita.
Rebeu una cordial salutació
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