OFERTA DE PLACES A LES ESCOLES BRESSOL
PÚBLIQUES
ESCOLA BRESSOL EL MOLÍ
CODI 08061671

1 Grup P0 (nascuts
entre 01/01 i
25/05/20)

1 Grup P1
2 Grups P2
(nascuts el 2019) (nascuts el 2018)

Total Places

8

13

40

Alumnes procedents del curs anterior

0

8

14

Places Vacants

8

5

26

ESCOLA BRESSOL LA TRACA
CODI 08069657

1 Grup P0 (nascuts
entre 01/01 i
25/05/20)

3 Grups P1
2 Grups P2
(nascuts el 2019) (nascuts el 2018)

Total Places

8

39

40

Alumnes procedents del curs anterior

0

8

38

Places Vacants

8

31

2

ESCOLA BRESSOL EL RODÓ
CODI 08046098

2 Grups P1 (nascuts
2 Grups P2
el 2019)
(nascuts el 2018)

Total Places

26

40

Alumnes procedents del curs anterior

0

26

Places Vacants

26

14

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Ordre de preferència dels Centres i Llistes d’espera

Les famílies podran formalitzar la preinscripció:



Sol·licitant una sola escola bressol. En aquest cas només s’opta a tenir plaça a l’única escola
indicada, i per tant es renuncia a obtenir plaça a les altres escoles.
Sol·licitant plaça en diverses escoles bressol. En aquest cas la primera opció tindrà la
condició de sol·licitud preferent i la resta la tindran de no preferents.

L’assignació de places escolars es farà tenint en compte l’ordre de preferència dels centres de cada
sol·licitud, ordenades en primer lloc segons els criteris generals de prioritat i en segon lloc segons els
criteris complementaris. Si tot i així persisteix l’empat, s’aplicarà el resultat del sorteig públic. Quan
s’hagi assignat una plaça vacant a un infant entre les triades pels sol·licitants, l’infant causarà baixa
automàtica en totes les llistes d’espera de la resta d’escoles bressol sol·licitades.
Les llistes d’espera que eventualment es puguin produir a cadascuna de les escoles es gestionaran
seguint els mateixos criteris d’assignació de llocs escolars. Inicialment formaran part de les llistes
d’espera, exclusivament, les preinscripcions a les quals no s’hagi pogut assignar cap plaça vacant en
alguna de les opcions triades. Així, si es posa una segona, o tercera opció i s’adjudica una plaça a
qualsevol d’elles, es perd el lloc a la llista d’espera a les altres opcions a la que s’optava. S’afegiran
a les llistes d’espera, a continuació de les preinscripcions formalitzades dins de termini, les
sol·licituds de plaça fetes fora de termini.
En el cas de sol·licituds fora de termini, només serà vàlida la darrera, en el cas de tenir-ne ja una feta
i voler realitzar una altra, aquesta última invalidarà l’anterior i s’incorporarà a la llista d’espera amb la
data d’aquesta l’ultima.
Baixes
Les baixes a les escoles bressol municipals es poden produir per baixa voluntària, absències no
justificades, impagament de quotes i incompliment d’obligacions per part dels usuaris. Si es produeix
renúncia voluntària a la plaça durant el curs escolar, caldrà formalitzar-la mitjançant instància
presentada al registre al Registre General (OAC) durant el mes anterior a la baixa efectiva i amb un
mínim de 28 dies naturals d’anticipació per tal que tingui efectes econòmics aplicables al mes
següent (deixar de pagar les quotes mensuals), amb les excepcions relatives als mesos d’abril, maig,
juny i juliol. En el cas que una família vulgui que la baixa del nen/nena a les escoles bressol tingui
efectes econòmics als mesos d’abril, maig, juny i juliol (deixar de pagar les quotes), serà necessari
que presenti la instància de renúncia a la plaça escolar no més tard del dia 3 de març.

Infants amb NEE
Per tal que es consideri que un infant té necessitats educatives especials, caldrà aportar els informes
dels serveis especialitzats que ho acreditin; atenció precoç, informes hospitalaris, EAP, Serveis
Socials...
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La normativa vigent contempla la reserva d’una plaça escolar per grup, per a infants amb N.E.E.. Si la
plaça reservada està vacant, en cas que hi hagi més d’una sol·licitud d’infants amb N.E.E., serà
assignada a l’iinfant que hagi obtingut una puntuació més alta per criteris generals d’admissió,
després pels criteris complementaris i, finalment per l’ordre del sorteig, si encara continués la situació
d’empat. Les reserves són únicament efectives mentre duri el procés de preinscripció, que es
considera acabat en el moment en què es procedeix a l’assignació de places amb caràcter definitiu.
Un cop ocupada la plaça reservada a N.E.E., la resta de sol·licituds seguiran el sistema ordinari
d’admissió.
Matrícula

La matrícula a les escoles bressol municipals es formalitzarà al web de l’escola respectiva. En el cas
de El Molí i La Traca, s’abonarà per avançada la primera quota mensual d’escolarització, la
corresponent al mes de setembre de 2020, d’acord amb l’import general aprovat a l’ordenança fiscal
corresponent. En el cas de El Rodó, aquest abonament s’efectuarà a la tresoreria de l’Ajuntament de
Molins de Rei en la data i forma que l’Ajuntament determini.
En el moment de formalitzar la matrícula es podrà sol·licitar la tarifació social o les bonificacions a
les quals les famílies considerin que són creditores. La sol·licitud de la tarifació social i/o les
bonificacions, s’haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC),
presentant la sol·licitud específica.
Horari escolar: de dilluns a divendres, matins: de 9 a 12 i tardes: de 15 a 17 hores. L’últim dia de curs,
les escoles bressol podran acabar la seva activitat a les 15 hores, si ho aprova el consell escolar de
centre.
Servei d'acollida

El servei d’acollida de matí (ampliació horària de 8.00 a 9.00 hores) es realitzarà sempre, amb
independència del nombre d’infants inscrits.
El servei d’acollida de tarda (l’ampliació horària de 17.00 a 18.00 hores) es durà a terme sempre que
hi ha hagi un mínim de 4 infants fixos a cadascuna de les escoles bressol.
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