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Calendari Calendari Calendari Calendari  Des de l'1 al 28 d'agost
Inscripcions per setmanes

Horari del casal Horari del casal Horari del casal Horari del casal  De 9 a 13h
    Servei d'acollida opcional de 8 a 9h
    Servei de menjador/dormitori opcionall fins les 15h

PreusPreusPreusPreus.  Casal: 36 €/setmana
 Acollida: 12 €/ setmana
 Menjador: 30 €/setmana

Inscipcions Inscipcions Inscipcions Inscipcions A partir del 30 de maig a l'Oficina Municipal d'Escolarització.
      Carrer del Rosselló, 2-8  REUS        

Horari d'atenció al públic : de 9 a 14h

Les inscripcions s'atendran per ordre d'inscripció al registre de l'OME. Cal confirmar la plaça a 
través  del  pagament  en un termini  de 15 dies  naturals,  sinó  s'entèn  que es  desestima la 
inscripció.

Poden inscriure's Poden inscriure's Poden inscriure's Poden inscriure's 
Infants nascuts al 2016 (i que ja tinguin les 16 setmanes), al 2015,2014 i 2013
Germans dels infants esmentats anteriorment i nascuts al 2012, 2011 i 2010

DocumentacióDocumentacióDocumentacióDocumentació
Si és el primer cop que us inscriviu a Mas Pintat: fotocòpia del Dni, del llibre de família, 
de la TIS, del llibre de vacunes i fotogrfia mida carnet
Si  ja  us heu inscrit  altres  cops  a  Mas Pintat:  fotocòpia TIS,  del  llibre  de vacunes i  
fotografia tamany carnet

En ambdós casos s'ha de portar el full de sol·licitud normatiu que podeu trobar a l'OME, 
a les escoles bressol municipals, a Mas Pintat i al web www.reus.cat

OfertaOfertaOfertaOferta
El servei de casal s'oferirà en dues escoles bressol

EBM El Marfull
EBM El Lligabosc

Cada escola bressol sortirà amb una oferta inicial de . 

Infants nascuts al 2016 i 2015  - 8 places /escola
Infants nascuts al 2014   - 13 places /escola
Infants nascuts al 2013, 2012, 2011 i 2010 -  20 places /escola


