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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
LA MATRÍCULA
Un cop l’infant ha obtingut plaça cal realitzar la matricula
a l’escola bressol corresponent dins del període establert.
Caldrà lliurar la següent documentació:
- El DNI renovat, amb la nova adreça (en el cas que s’hagués
presentat el resguard de renovació del DNI, en el procés de
preinscripció).
- Fotocòpia de la llibreta bancària on hi figura el número de
compte, el nom del sol·licitant i el DNI.
- Quatre fotografies tipus carnet del nen/a.
- Fotocòpia del carnet de vacunacions. Quan no es tingui
el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat
mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les
dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de
1981,). Si les nenes o els nens no han estat vacunats per
contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal
presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
L’alumnat que per causes justificades no pot aportar la
documentació acreditativa corresponent, se’l matricula
condicionalment.
La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenta
la documentació pendent.
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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ
I MATRICULA

PORTES OBERTES VIRTUALS:
• A partir de divendres 8 de
maig a la web ajuntament i a
les xarxes escoles bressols
(instagram i facebook)

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ:
• Preinscripció: del 13 al 22
de maig
• Matriculació: del 17al 23
de juny

CONDICIONS D’EDAT PER A L’ADMISSIÓ
· Podran ser admesos els infants que no hagin complert o
que no compleixin, tres anys durant l’any natural en què es
sol·liciti la incorporació.
· Per a ser admès el nen o nena cal que tingui, com a mínim,
16 setmanes l’1 de setembre de l’any en què es sol·liciti la
incorporació. (Decret 75/2007).
· En cap cas no s’admetran sol·licituds de preinscripció
respecte dels no nascuts abans que finalitzi el període de
presentació de sol·licituds.

CRITERIS I BAREM D’ADJUDICACIÓ
DE LES PLACES
Quan el nombre de places és inferior al nombre de
sol·licituds, l’assignació es fa d’acord amb el que estableix la
Resolució ENS/603/2018 , de 27 de març, pel qual s’aproven
les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als
centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres
educatius en els diversos ensenyaments sostinguts amb
fons públics, per al curs 2020-21.

CRITERIS GENERALS PRIORITARIS:
· Existència de germans o germanes matriculats al centre o
de pares o tutors legals que treballin a les escoles bressol
municipals en el moment en què es presenta la preinscripció:
40 punts.
· Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui dins l’àrea
d’influència del centre: 30 punts.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS
DIFERENTS CRITERIS DE BAREM
(presentar només si s’aleguen)

· Existència de germans o germanes matriculats al centre
educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen.
· Renda anual de la unitat familiar.

· Quan a instància de la persona sol.licitant es prengui en
consideració, en comptes del domicili de l’alumne o alumna,
l’adreça del lloc de treball i aquest és dins l’àrea de proximitat
del centre: 20 punts.

- Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la
prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

· Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està
ubicat el centre sol·licitat però no en la seva àrea d’influència:
10 punts.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la
targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones
estrangeres.

· Beneficiari per renda mínima d’inserció: 10 punts.

Només quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix
amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de
residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres,
certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on
ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard
de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d’entrada,
del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de
persones estrangeres.

· Discapacitat de: l’alumne/a, el pare, la mare o el germà o la
germana del 33%: 10 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS:
· Família nombrosa o monoparental: 15 punts.
· Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti al seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos celíacs: 10 punts.

·Proximitat del domicili de l’alumne/a o, si escau, proximitat
del lloc de treball de la persona sol·licitant.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de
treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del
contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa.
· Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA
QUE CAL PRESENTAR
(original i fotocòpia)

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ:
· Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents
relatius a la filiació.
· Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
(pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta
de residència on consta el NIE si es tracta de persones
estrangeres.
· Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
Les dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger
podran acreditar-se amb el document d’identitat, el
passaport o el llibre de família del país d’origen.

- Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona
que al·legui aquesta condició, emès pel Departament d’Acció
Social i Ciutadania. També s’admetran els certificats de
disminució emesos per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions
Mèdiques) o pels organismes competents d’altres
comunitats autònomes.
En tot cas en el certificat s’haurà d’acreditar que la discapacitat
és igual o superior al 33%.
· Condició legal de família nombrosa o monoparental.
- Original i fotocòpia del carnet vigent.
· Malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti al sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
- Informe emès per un/a metge/essa del sistema públic de
salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel
Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals
s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una
malaltia crònica i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
La falsedat o el frau en les dades aportades comportarà, la invalidació dels drets
de prioritat que puguin correspondre. Qualsevol informació que no es justifiqui
documentalment no computarà a efectes de baremació.

