
 

 

 
 
DOSSIER INFORMATIU  

PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
CURS 2022-2023 

 
 

 

 
DESTACATS 

 

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: Del 9 al 20 de maig de 2022, ambdós inclosos 
 

FORMALITZACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ: S’ha de formalitzar de manera 
telemàtica. Si alguna família necessita ajuda o no disposa dels mitjans necessaris, 
també ho pot fer a: 
 
 

Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 
Ca n’Ametller. C/ Jacint Verdaguer, 95 bis  
93 680 37 31 o educacio@molinsderei.cat (per demanar cita) 

 
 

ESCOLES BRESSOL PER LES QUALS ES POT DEMANAR PLAÇA: 
 

 Escola Bressol Municipal El Molí 

 Escola Bressol Municipal El Rodó 

 Escola Bressol Municipal La Traca 
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1. Calendari de preinscripció i matrícula 

 
 Publicació de l’oferta: entre el 25 i el 28 d’abril de 2022 

 Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2022, ambdós 
inclosos 

 Publicació de les llistes amb puntuació provisional: 1 de juny de 2022 

 Termini per presentar una reclamació: del 2 al 3 de juny de 2022 

 Sorteig públic del número de desempat: 8 de juny de 2022 
Hora: 11h 
Lloc: Sala d’Actes de Ca n’Ametller 

 Publicació de les llistes amb l’alumnat admès i, si s’escau, llista d’espera: 14 de 
juny de 2022 

 Període de matrícula: del 15 al 22 de juny de 2022, ambdós inclosos 

 
 

Es pot fer la preinscripció pel curs 2022-2023 per als infants nascuts entre l’01/01/2022 
i el 18/05/2022, ambdós inclosos.  

 
 

2. Procés de preinscripció 
 

S’haurà de tramitar de manera electrònica a través de l’enllaç que es trobarà 
disponible a la pàgina web www.molinsderei.cat/preinscripcioescolesbressol/ 

Caldrà que s’omplin les dades relatives a les escoles bressol de preferència, les dades de 
l’infant, dades d’un tutor/a, seleccionar els criteris del barem que es volen al·legar i 
adjuntar els arxius corresponents i registrar la preinscripció. Un cop revisada pel servei 
d’educació, s’enviarà un correu informatiu a la família de confirmació. 

Si ho necessiteu, també us podreu adreçar a l’Oficina Municipal d’Escolarització: 
 

Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 
Ca n’Ametller. C/ Jacint Verdaguer, 95 bis  
93.680.37.31 o educacio@molinsderei.cat (per demanar cita) 

 
 

3. Documentació 
 

 
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (que caldrà aportar en tots el casos) 
 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació de l’infant 

 DNI o NIE de la persona sol·licitant 
 
 

 
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ (S’ha d’aportar solament en 

cas d’al·legació) 
 
CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT 
 

 Existència de germans o germanes matriculats al centre o de pares o tutors legals  
que hi treballen: no cal aportar documentació, ho acreditarà directament el centre. 

 

http://www.molinsderei.cat/preinscripcioescolesbressol/
mailto:educacio@molinsderei.cat


 
 
 

 
 

 3 

 
 

 Proximitat del domicili de l'alumne o alumna o proximitat del lloc de treball de la mare, 
pare, tutor/a: en cas de viure a Molins, DNI o NIE de la persona sol·licitant;  

en cas d’al·legar treball a Molins, contracte laboral i darrera nòmina o certificat emès  
amb aquest efecte per l'empresa. 

 Mare/pare, tutor/a beneficiaris de la renda garantida de ciutadania o Ingrés Mínim Vital: 

Resolució d’atorgament d’un o altre ajut. 
 
 
CRITERIS COMPLEMENTARIS 
 

 Discapacitat de l'alumne/a, mare/pare, tutor/a o germans igual o superior al 33%: 

certificat de discapacitat o d’altres equivalents. 

 Mare, pare que treballa a l’escola bressol: no cal aportar documentació, ho acreditarà 

directament el centre. 

 Família nombrosa: carnet de família nombrosa 

 Família monoparental: carnet de família monoparental. 

 Infant nascut d’un part múltiple: s’acreditarà amb el llibre de família 

 Condició de víctima de violència masclista o terrorisme: La condició de víctima de 

violència masclista s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei 
orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la 
Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior. 
 

 

4. Criteris d’admissió 
 
Per ordenar les sol·licituds i eventuals llistes d’espera, s’aplicaran, en primer lloc, els 
criteris prioritaris, en segon lloc, els criteris complementaris, i si persisteix l’empat es 
procedirà al sorteig. 
 
 

Criteris prioritaris d’acord amb els quals s’ordenen les sol·licituds per puntuacions: 

L'existència de germanes o germans que estiguin matriculats a la mateixa escola 
bressol 50 punts 

La proximitat geogràfica de l'escola bressol 
(alternativament, punts no acumulables)  

Domicili familiar de l’infant a 
Molins de Rei 30 punts 

Domicili laboral de la mare, el pare o 
tutor/a legal a Molins de Rei 20 punts 

Si la família percep la renda garantida de ciutadania o l’ingrés mínim vital 15 punts 

 
 

Criteris complementaris, que s’apliquen en cas d’empat en la puntuació: 

L'existència d'una persona de la unitat familiar amb una discapacitat superior al 
33% 15 punts 

Si la mare, el pare o tutor/a legal treballa a l’escola bressol triada en primera 
opció 10 punts 

Si l'infant forma part d'una família nombrosa 10 punts 

Si l'infant forma part d'una família monoparental 10 punts 

Si l'infant que es preinscriu ha nascut en un part múltiple  10 punts 

Si l'infant que es preinscriu està en situació d'acolliment familiar 10 punts 

Si es té la condició de víctima de violència masclista o terrorisme 10 punts 
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5. Ordre de preferència dels centres 
 

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.  
 

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.  

 
6. Preu del servei escolar  

 

  

IMPORT REDUÏT PER TARIFACIÓ SOCIAL 
(% de reducció sobre l’import general) 

CONCEPTE 
IMPORT 

GENERAL 

10% 
(Renda 

de 405,01 
a 470,00€ 
mensuals) 

20% 
(Renda 

de 343,01 
a 405,00€ 
mensuals) 

40% 
(Renda 

de 278,01 
a 343,00€ 
mensuals) 

60% 
(Renda 

de 219,00 
a 278,00€ 
mensuals) 

75% 
(Renda 

<219,00€ 
mensuals) 

Quota mensual 
d’escolarització (jornada 
completa) 

183,79€ 165,41€ 147,03€ 110,27€ 73,52€ 45,95€ 

Ampliació d’horari, per 
cada hora, mensualment 

34,91€ 31,42€ 27,93€ 20,95€ 13,96€ 8,73€ 

Hora esporàdica 9,28€ 8,35€ 7,42€ 5,57€ 3,71€ 2,32€ 

 

Bonificacions:  
25% de descompte a la família nombrosa de 3 a 6 fills i famílies monoparentals. 
50% de descompte a la família nombrosa de 7 a 9 fills. 
100% de descompte a la família nombrosa de 10 o més fills. 
10% descompte en cas de dos o més germans amb ingressos nets familiars no 
superiors a 21.873,66€. 
 
La sol·licitud de tarifació social  i/o bonificació s’haurà de presentar a l’OAC amb el full 
específic. 
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7. Gratuïtat d’Infantil 2 
 
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha anunciat la gratuïtat del 
curs Infantil 2, però hores d’ara, l’Ajuntament encara no té notícies de com s’articularà 
aquesta subvenció, ja que no cobreix l’aportació total que fan les famílies, i només 
finança fins al mes de juny. 
Cal recordar també que l’ajut de la Generalitat no cobreix ni el servei de menjador ni 
les acollides, ja siguin estables o esporàdiques. 

 
8. Preu del menjador escolar 

 

Els preus del servei de menjador escolar són orientatius, pendents d’aprovació. 
 

    
     Escola Bressol Municipal El Rodó 

 
 
    -Dinar fix, per dia: 10,45 euros 
    -Dinar esporàdic:  10,95 euros 
 
 
 

   
Escoles Bressol Municipals El Molí i La 

Traca * 
 
      -Dinar fix, per dia: 10,50 euros 
      -Dinar esporàdic:  12,00 euros 
 
 

*Aquests preus corresponen al curs 2021-2022. 

 

9. Calendari i horari escolar 
 

 
Data d’inici de l’activitat escolar: a partir de l’1 de setembre de 2022, fase prelectiva, de 
preparació i entrevistes amb pares i mares. Inici de l’activitat lectiva amb els infants: 12 
de setembre de 2022. A l’inici de la fase d’activitat lectiva, els centres aplicaran el 
plans d’acollida progressiva dels infants aprovats pel Consell Escolar respectiu. 
 
Data d’acabament del curs escolar: 28 de juliol de 2023 (del 26 de juny al 28 de juliol 
de 2023 l’activitat de les escoles bressol municipals tindrà la consideració d’activitats 
d’estiu). L’últim dia, l’activitat acabarà a les 15.00 hores. 
 
Vacances i dies festius: Les que determini el Departament d’Educació per al conjunt 
dels centres escolars.  
 
Festes locals del curs escolar 2022-2023. Dies festius any 2022: (dijous 29/09/2022 
(Sant Miquel). Per a l’any 2023, les que determini el Ple de l’Ajuntament. 
 
Festes laborals del curs escolar 2022-2023. Dies festius any 2022: 12/10/2022, 
1/11/2022, 6/12/2022, 8/12/2022, 26/12/2022 Dies festius any 2023: les dates que 
determini la disposició corresponent del Departament de Treball. 
 
Dies de lliure disposició del curs escolar 2022-2023: els que aprovin els consells 
escolars de les escoles bressol a partir de les dates recomanades pel Consell Escolar 
Municipal. 
 
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 acabarà la seva activitat a les 15 hores 
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10. 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 5 infants fixos a cadascuna de les escoles 
bressol.  

 
 

11. Matrícula 
 

La matrícula a les escoles bressol municipals es formalitzarà a 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 2022, 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.  

 
 

12. 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.  
 
La formalització de preinscripció implica l’autorització de les persones sol·licitants, 
perquè l’Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics la informació 
necessària, de l’Ajuntament o d’altres administracions públiques, per validar totes les 
dades declarades, i a rebre informació personalitzada per al seguiment d’aquest 
procés a través de correu electrònic, o per qualsevol altre mitjà que l’Ajuntament 
consideri oportú. 
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13. Oferta escolar 

      EBM  EL RODÓ  

Camí antic Sta. Creu d'Olorda, 2.            
Codi del centre: 08046098 

INFANTIL 0 (no 
s'ofereixen places en 

aquesta llar) 

INFANTIL 1 (infants 
nascuts l'any 2021)  

INFANTIL 2 (infants 
nascuts l'any 2020) 

TOTAL 

  Nombre de grups 0 2 2 4 

Nombre de places per grup (*) 0 13 20   

Nombre total de places escolars 0 26 40 66 
Nombre d'infants que romanen un curs més al mateix 
curs 0 0 0 0 

Nombre d'infants que procedeixen del curs anterior 0 0 25 26 

NOMBRE DE PLACES VACANTS 0 26 15 41 

Reserva de places de NEE (**) 0 2 2 4 

Nombre de places ocupades de NEE 0 0 0 0 

Nombre de vacants de NEE 0 2 2 4 

      EBM EL MOLÍ   

Avinguda de Caldes, 20.                           
Codi del centre: 08061671 

INFANTIL 0 (infants 
nascuts  entre 

l'01/01/2022 i el 
18/05/2022) 

INFANTIL 1 (infants 
nascuts l'any 2021)  

INFANTIL 2 (infants 
nascuts l'any 2020) 

TOTAL 

          

Nombre de grups 1 1 2 4 

Nombre de places per grup (*) 8 13 20   

Nombre total de places escolars 8 13 40 61 
Nombre d'infants que romanen un curs més al mateix 
curs 0 0 0 0 

Nombre d'infants que procedeixen del curs anterior 0 8 26 34 

NOMBRE DE PLACES VACANTS 8 5 14 27 

Reserva de places de NEE (**) 1 1 2 4 

Nombre de places ocupades de NEE 0 0 0 0 

Nombre de vacants de NEE 1 1 2 4 

      
EBM LA TRACA       

C/ Ferran Agulló, 5                                  
Codi del centre: 08069657 

INFANTIL 0 (infants 
nascuts  entre 

l'01/01/2022 i el 
18/05/2022) 

INFANTIL 1 (infants 
nascuts l'any 2021)  

INFANTIL 2 (infants 
nascuts l'any 2020) 

TOTAL 

     
Nombre de grups 1 3 2 6 

Nombre de places per grup (*) 8 13 20   

Nombre total de places escolars 8 39 40 87 
Nombre d'infants que romanen un curs més al mateix 
curs 0 0 0 0 

Nombre d'infants que procedeixen del curs anterior 0 8 39 47 

NOMBRE DE PLACES VACANTS 8 31 1 40 

Reserva de places de NEE (**) 1 3 2 6 

Nombre de places ocupades de NEE 0 0 0 0 

Nombre de vacants de NEE 1 3 2 6 

(*) Del conjunt d'aquestes places es reserva una per grup per a infants amb necessitats educatives específiques. 

(**)Nombre de places reservades a infants amb necessitats educatives específiques (NEE), d'acord amb la normativa vigent. 

 
 
 
 

 


