
 

 

 
 
Realitzar el sorteig per aquells grups, en cas d’em pat,  us adjuntem els llistats d’ admesos i 
llista d’espera ( en alguns casos) pel que fa a la matriculació pel curs 2020-2021, a les escoles 
Bressols Municipals  El RODÓ, LA TRACA I EL MOLÍ, d e Molins de Rei. 
 
Us recordem la els criteris dels barems de les sol· licituds: 
 

Dades Barem 
 

 

1) Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors 40 
legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada 
mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu) 

2) Quan el domicili habitual es troba a Molins de Rei 30 
3) Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o 20 

guardadora de fet a Molins de Rei 
4) Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de 10 

l'ajut de la renda garantida de ciutadania 
5) Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana 10 

Dades complementàries* 

Compl. 1) L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental 15 
Compl. 2)    Família que sol·licita escolaritzar més d'un fill/a (germans bessons, etc.) 5 
Compl. 3)    Família en que treballin ambdós progenitors 5                                        

*Aquestes dades només sumaran en cas d'empat 
 

 

 
 
Instruccions per interpretar el llistat: relacionar  el DNI del sol·licitant amb el núm de sol·licitud 
a les llistes de preinscripció 
 
Exemple: 
El DNI xxxxxxxxX correspon a la sol·licitud num. 36  
 
 
 

DNI 
sol·licitant 

Núm. Sol·licitud 1a Opció 1 2 3 4 5 T. 
Barem 

Compl.1 Compl.2 Compl.3 T. 
Compl. 

 

xxxxxxxxX  000 EBM El Rodó                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

Les famílies que han obtingut plaça, rebran el dill uns dia 15 un email de l’escola bressol amb 
les instruccions per realitzar la matrícula, i per demanar cita prèvia de forma presencial, si els 
cal. 
 
Les famílies que no identifiquen la seva preinscrip ció, poden demanar per email el resultat a 
l’adreça ajuntament@molinsderei.cat, a l’atenció del Negociat d’Educació, en breu se’ls contestarà 
 
* hi ha famílies que pot ser desconeixen el seu núm . de sol·licitud, dons al primer llistat no sortia la seva preinscripció per manca de 
documentació i/o per error administratiu. A no pode r publicar noms i cognoms, dols el codi, demanem es  possin en contacte per 
email, i respondrem el mes aviat possible 
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