
                                                                                         

 
 

 
 

QÜESTIONARI PER VALORAR REOBERTURA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
 

 
Benvolgudes famílies,  
 
El Departament d’Educació de la Generalitat, autoritat competent en matèria educativa a 
Catalunya, d’acord amb l’evolució de la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel 
COVID-19 i amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, autoritza l’obertura de les 
escoles bressol a partir de l’inici de la Fase 2 de la desescalada, sempre que es garanteixi el 
compliment de les mesures de prevenció sanitàries i d’higiene.  
 
En el cas que l’Ajuntament d’Abrera decideixi obrir l’Escola Bressol Municipal, les mesures que 
s’han de prendre ens obliguen a un funcionament força diferent de l’habitual i no ens 
permeten atendre la totalitat dels infants escolaritzats. No se’ns permet obrir el grup de 
nadons degut a la immaduresa del seu sistema immunitari i dels grups de P1 i P2 màxim ens 
permeten 5 infants per aula. Cal tenir en compte, doncs, que si no es pogués atendre tota la 
demanda s’haurien de prioritzar els infants en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat 
i els infants els pares o mares dels quals necessitin del centre com a mesura de conciliació de la 
vida laboral i familiar.  
 
És per aquest motiu que us fem arribar aquest qüestionari, per tal de saber si vosaltres 
portaríeu el vostre infant al centre, des del dia que es decidís obrir del mes de juny i fins a finals 
de juliol, i quins serveis necessitaríeu. Ens cal aquesta informació per decidir si obrim i, en cas 
que sigui així, en quin horari, amb quins serveis i per a una correcta reorganització del centre. I 
dir-vos, també, que el retorn presencial és voluntari per a les famílies. I que, en cas de retorn, 
caldrà pagar la quota corresponent dels serveis utilitzats. 
 
Us demanem, si us plau, que ens retorneu el qüestionari, màxim dimecres 3 de juny.  
 
 
1. Dades i signatura de la persona que omple el qüestionari (pare/mare, tutor/a): 

 

     Nom i cognoms:  ___________________________________________________________ 

 

 DNI:      _______________________ 

 

 Signatura:   _______________________ 

 

2. Nom i cognoms de l’infant/s: 

 ___________________________________ / _____________________________________ 

 

3. Grup d’edat actual:  0-1 1-2 2-3 

� En cas de tenir més d’un infant:   0-1  1-2  2-3 

 

4. En cas de reobertura, faríeu ús de l’escola bressol?  Sí  No 

 



                                                                                         

 
 

 

5. Situació laboral actual dels progenitors (pare/mare, tutor/a): 

 

Membres 
(pare/mare,  

tutor/a) 

Treballa? 
(posar sí o no) 

Treballa 
presencialment? 

(posar sí o no) 

Fa teletreball? 
(posar sí o no) 

Té flexibilitat 
horària 

(posar sí o no) 

1r 
    

2n 
    

 

Observacions (en cas que vulgueu afegir alguna informació):  
 
_____________________________________________________________________________ 
 

6. El vostre infant té les vacunes al dia?    Sí  No 

� En cas de tenir més d’infant     Sí  No 

 

7. El vostre infant té alguna malaltia crònica?  Sí  No  

� En cas de tenir més d’infant    Sí  No 

 

8. En el cas que la resposta anterior sigui positiva ens podeu indicar quina? 

_________________________________________________________________________ 

 

9. En cas de necessitar portar al vostre infant a l’escola bressol, quins serveis, en els que ja 

esteu matriculats, necessitaríeu:  

 

Mitja jornada matí       Sí  No      Menjador     Sí  No 

Jornada completa   Sí  No      Acollida      Sí  No 

________________________ ,                  de                                            de 2020 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració! Us mantindrem informats. 
 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES - (REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 
d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades.) 
Responsable AJUNTAMENT D’ABRERA 

Finalitat 
Gestió dels centres educatius. Difusió interna d’activitats educatives realitzades pels alumnes (inclosa 
imatge previ consentiment) 

Encarregat de 
tractament com a 
Responsable 

SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, S.L.U.  

Finalitat 
Gestió financera, econòmica, comptable i d’administració de prestació de serveis (públics/privats), 
enquestes de satisfacció, Banc d’imatges per a la seva publicació en XXSS, web, memòria (previ 
consentiment) 

Legitimació Execució d’un contracte, Consentiment de l’interessat. 

Destinataris Es cediran dades a tercers per obligació legal o consentiment previ . 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional 

Informació addicional En tauler d'anuncis 


