PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL - CURS 2022 – 2023
PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: entre el 9 i el 20 de maig.
Lliurament de la sol·licitud i documentació presencial, amb cita prèvia a:
LA MAINADA : ebmainada@gmail.com
MONTSERRAT : montserrat.escolabressol@hotmail.es
MONTESA : ebm.montesa@peretarres.org
MARTA MATA : ebm.martamata@peretarres.org
EL SUCRE : a8048071@xtec.cat

Telèfon:
Telèfon:
Telèfon:
Telèfon:
Telèfon:

93 372 32 01
93 372 70 00
93 372 32 04
93 371 04 16
93 372 15 03

Per poder fer la preinscripció, cal que l’infant tingui com a mínim 16 setmanes l’1 de setembre de 2022 i hagi
nascut en els anys 2020, 2021 o 2022 (abans del 12-05-22).

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR :
La sol·licitud la realitzaran el pare, la mare, el tutor/a o guardador/a, lliurant-la únicament a l’escola
bressol escollida en primer lloc, presencialment amb cita prèvia del 9 al 20 de maig amb la següent
documentació, original i una còpia de :
Imprès de sol·licitud, degudament complimentat.
Llibre de família, passaport, o altres documents relatius a la filiació). Si l'alumne està en situaciód'acolliment,
la resolució d'acolliment.
DNI, de la persona sol·licitant (pare/mare, tutor/a legal). Si el sol·licitant és estranger, targeta de residència
on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
TSI (Targeta Sanitària Individual) de l’alumne.
Carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no es te el
carnet de vacunacions: presentar certificat mèdic oficial (amb núm. col·legiat) o carnet de salut de l’infant, on
figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació
mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial (amb núm. col·legiat) justificatiu.
Si hi ha separació dels progenitors, documents relatius a l’estat civil i pàtria potestat
Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
➢ La documentació aportada s’haurà d’acompanyar dels originals
➢ La no acreditació documental, dins del termini establert, implica que no es consideri a efectes d’aplicació del

barem.
➢ La falsedat o frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que es puguin

correspondre, i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada.
➢ A l’imprès de sol·licitud s’hi podran indicar peticions d’admissió en més d’un centre, relacionats
sempre per l’ordre de preferència. L’imprès es presentarà a l’escola bressol que s’hagi escollit en primer
lloc, en les condicions establertes.
LA PRESENTACIÓ DE MÉS D’UN IMPRÈS DE SOL·LICITUD COMPORTA LA INVALIDACIÓ
DELS DRETS DE PRIORITAT QUE PUGUIN CORRESPONDRE

•
•
•
•
•
•
•

4 al 6 de maig: oferta inicial de places
9 al 20 de maig: presentació de sol·licituds
1 de juny: llista de sol·licituds amb puntuació provisional
2 al 8 de juny: presentació de reclamacions
9 al 13 de juny: sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts
15 de juny: llista ordenada
16 al 22 de juny: matriculació

Baremació de les sol·licituds
Els criteris prioritaris són els següents:
1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre
sol·licitat, s'obtenen 50 punts.
Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan
escolaritzats en el centre també obté aquesta puntuació.
2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.
a. Quan el domicili habitual de la família es troba a Esplugues, se sumen 30 punts.
b. Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està a Esplugues se
sumen 20 punts. Si s’acredita aquest fet, cal presentar el contracte laboral o un certificat emès a aquest
efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat
a l'AgènciaTributària i es justifica amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el
cens d'obligats tributaris (model 036 i 037)
Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen
entre si.
3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.
Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:
1. El pare, mare o el tutor o tutora legal treballa al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o
tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se
sumen 10 punts.
2. Família nombrosa. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa, se sumen 10 punts.
3. Família monoparental. Quan l'infant forma part d'una família monoparental, se sumen 10 punts.
4. Ser bessó o trigemin. Quan l'infant hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
5. Quan l'infant es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.
6. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o
la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
7. Se sumen 10 punts si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.
La documentació acreditativa tant dels criteris de prioritat generals com del complementari s'ha
d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.
_______________________________________________________________________________________

Assignació de plaça
Un cop determinada la pertinència o no d'atorgar les puntuacions segons els criteris prioritaris, es fa la suma de
la puntuació obtinguda.
Si hi ha un empat en la puntuació dels criteris prioritaris de diferents sol·licituds i no hi ha prou places al centre
per a totes, s'apliquen els criteris de prioritat complementaris.
Si malgrat l’aplicació d’aquests criteris, subsistís la situació d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades
es farà per sorteig.
El dia, hora i lloc del sorteig es publicarà l’1 de juny, juntament amb la llista de sol·licituds amb puntuació
provisional.

