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GESTIÓ

• L’Ajuntament de Vilalba 
dels Arcs ha optat per 
la gestió indirecta d’un 
servei educatiu muni-
cipal propi, planificat i 
avaluat per la Regidoria 
d’Educació.

•  La gestió es realitza a través de la Fundació 
per l’Acció Educativa del Grup Sagessa.

FINANÇAMENT

• El cost de funcionament està finançat, per 
aquest ordre, per l’Ajuntament de Vilalba dels 
Arcs, per les famílies usuàries i pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

CAPACITAT

La llar té una capacitat de 30 places, 
distribuïdes en 2 espais:

• Per a nadons 
 de 4 mesos a 1 any. 

• Per a infants 
 d’1 a 3 anys. 

C. Gandesa, 22
43782 Vilalba dels Arcs
Tel. 977 438 002
ebmloscatxapets@gmail.com
www.grupsagessa.cat
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ESCOLA BRESSOL
Municipal LOS CATXAPETS

És un centre de titularitat municipal que 
imparteix el primer cicle d’educació infantil 
i que acull infants des dels quatre mesos 
fins als tres anys.

ESPAIS

El centre consta d’un edifici de planta baixa 
que es distribueix en: 

• Dos espais per a l’acció educativa, amb 
lavabos adaptats i àrea per al descans, 

• un espai de psicomotricitat i multifuncional, 

• espai per a tasques d’administració i 
coordinació docent, 

• una cuina office, 

• pati a l’aire lliure, 

• espai de cambra higiènica per a personal i 
bugaderia,

• aparcament per a cotxets.

Les aules disposen de llum natural i sortida 
a l’exterior.

SERVEIS I HORARIS

Servei escolar: 
de 8.45 a 12.30 h i de 15 a 17 h

Servei d’acollida i de menjador:
es farà depenent de la demanda 
de les famílies. 

CALENDARI

•	 L’activitat escolar s’iniciarà la segona quinze-
na de setembre amb el procés d’adaptació, i 
s’acabarà a finals de juliol. 

•	 Juliol, Nadal i Setmana Santa l’escola bressol 
restarà oberta en horari intensiu, a excepció 
dels dies festius.

•	 L’escola romandrà tancada el mes d’agost i,
 durant el curs, els dies de lliure disposició.

ubicació i atenció

Carrer de Gandesa, 22
43782 Vilalba dels Arcs

Per a més informació:  
Tel. 977 438 002
ebmloscatxapets@gmail.com

OBJECTIUS

•	 Atendre les necessitats educatives dels 
infants en contextos diferents al familiar 
durant els tres primers anys de vida.

•	 Contribuir a la conciliació de la vida familiar 
amb la laboral.


