PREGUNTES FREQÜENTS EN RELACIÓ AMB EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I LES
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.

PREINSCRIPCIÓ.


Quines escoles-bressol es poden sol·licitar?

ESCOLES BRESSOL CODI
EBM EL MOLÍ
EBM EL RODÓ
EBM LA TRACA



+ INFORMACIÓ

08061671 http://www.cooperativaelcargol.com
08046098 https://agora.xtec.cat/eeielrodo/
08069657 http://www.cooperativaelcargol.com

Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matriculació?

La preinscripció és el procés per demanar plaça en una escola bressol municipal. La
Matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop obtingut plaça. Per tant,
la preinscripció no és vàlida si no es formalitza la matrícula.


On s’ha de formalitzar la preinscripció?

La presentació de la sol·licitud de preinscripció s'ha de fer per un únic canal:
preferiblement de forma telemàtica ( tràmits per internet/instància genèrica, recordeu que
cal identificació digital com per exemple idcat mòbil, per correu electrònic incorporant la
sol·licitud signada, o, excepcionalment, de manera presencial (sempre amb cita prèvia,
demanada a 93 680 33 40).


Podem sol·licitar més d’una escola bressol?

Es pot 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.



Com s’assignen les places ?

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.
Seguint aquest ordre, s’aniran adjudicant les sol·licituds preferents fins que s’exhaureixin
les places vacants a cada escola.
Si un cop adjudicades les sol·licituds preferents segueixen quedant vacants, es seguirà el
mateix procés per a les sol·licituds no preferents.
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.
Si alguna família que ha obtingut plaça a alguna de les escoles sol·licitades volgués estar
en llista d’espera a d’altres escoles, ho haurà de sol·licitar mitjançant instància presentada
al registre de l’Ajuntament. En aquest cas, la sol·licitud serà tractada pel procediment de
sol·licituds fora de termini . És a dir, s’afegirà a les llistes d’espera, a continuació de les
preinscripcions formalitzades dins de termini.

Com funciona la llista d’espera?
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.



Es pot presentar la sol·licitud fora de termini? I com s’ordenaran?

Si, però per poder tenir els drets de prioritat cal fer-ho dins el període de preinscripció.
Totes les sol·licituds fora de termini s’ordenaran en funció de la data de registre de la
sol·licitud o de la data posterior al compliment de les condicions d’edat de l’infant, si fos el
cas, o a la de la data en que es demani la incorporació efectiva de l’infant a les escoles
demanades si aquesta és posterior a la data de la sol·licitud.



Hi ha places reservades per infants amb Necessitats Educatives Especials?

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...
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’infant 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.


Ull a tots els criteris complementaris, que cal adjuntar la documentació que ho acrediti,
en cas de dubte INFORMEU-VOS a la documentació del web municipal i del
departament d’educació de la Generalitat

