5. Condició legal de família nombrosa o monoparental
Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, expedits pel
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
6. Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti al sistema digestiu,
endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
Informe emès per un metge del sistema públic de salut o certificat
mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de
la demarcació corresponent, en els quals s’indiqui expressament
que l’alumne/a està diagnosticat/da d’una malaltia crònica que
afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els
celíacs, i que s'especifiqui de quina malaltia es tracta.
Recordeu que la falsedat o el frau en les dades aportades comporta la
invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

QUÈ OFERIM
• Escola oberta a les famílies amb un projecte de proximitat i
vivencial amb l’entorn.
• Propostes adequades al moment evolutiu del infant.
• Iniciació a l’anglès
• Horari de 8h (acollida matinal) a 17h.
• Servei de menjador

Escola Bressol Municipal La Cadireta
Joan Ponç,2
08294 El Bruc
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PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I
MATRÍCULA 2018-19
Escola Bressol “La Cadireta”
El Bruc

CONDICIONS D’ACCÉS
L’edat mínima que han de tenir tots els infants per accedir a
l’escola bressol és de 16 setmanes el dia 1 de setembre de 2018, o
sigui nascuts fins el 14 de maig de 2018.

CALENDARI
Coincidint amb la jornada de portes
obertes, publicació de l’oferta de vacants
Presentació de les sol·licituds de
preinscripció
Publicació de les relacions baremades
Termini per presentar reclamacions a les
relacions baremades
Sorteig públic en cas d’empat
Publicació de la relació definitiva
d’alumnat admès
Període de matriculació pels alumnes
preinscrits amb plaça assignada (es farà
directament a l’escola bressol de 9 a 13h)

11 d’abril de 2018
Del 30 d’abril a l’11 de
maig
22 de maig de 2018
23 al 25 de maig de
2018
25 de maig de 2018
1 de juny de 2018
Del 4 al 8 de juny

Per a dirimir les situacions d’empat, un cop s’han aplicat els criteris de
prioritat, s’efectuarà un sorteig públic el dia 24 de maig de 2018, a fi
d’ordenar les sol·licituds empatades.

DADES A TENIR EN COMPTE

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR AMB LA PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció es realitzarà per mitjans electrònics, a través de
l’enllaç que trobareu al web municipal (http://www.bruc.cat), o
directament a l’Ajuntament aportant la documentació indicada.
Aquest tràmit s’activarà únicament a les dates indicades per a
formalitzar la preinscripció.

Documentació a adjuntar en format pdf escanejada:

CRITERIS DE PUNTUACIÓ
Per ordenar les sol·licituds d’admissió i assignar les places del
centre, s’aplica un barem de prioritat d’admissió, segons diversos
criteris generals i complementaris.
Criteris generals:
• Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats/des al centre o
pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es
presenti la preinscripció: 40 punts.
• Proximitat del domicili o lloc de treball:
∼ Domicili del sol·licitant ubicat a l’àrea de proximitat del centre
(municipi del Bruc): 30 punts.
∼ Quan a instància del pare/mare/tutor, es prengui en
consideració, en comptes del domicili de l’alumne/a, l’adreça
del lloc de
treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de
proximitat del centre: 20 punts.
∼ Quan el pare/mare/tutor, siguin beneficiaris de l’ajut de la
renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec
de la persona perceptora: 10 punts.
∼ Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o
superior al 33% o quan el pare/mare/tutor o un germà/na de
l’alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%. 10
punts.
Criteris complementaris:
• Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15
punts.
• Pel fet de tenir una malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el
seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10
punts.

1. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en
situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de
Benestar Social i Família.
2. DNI de la persona sol·licitant (pare/mare/tutor/a/guardador/a de
fet), o si es tracta de persones estrangeres: targeta de residencia
on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers
comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
** L’alumnat estranger podrà acreditar les dades d'identificació i
filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de
família del seu país d’origen. Quan l’alumnat estranger no pugui
aportar algun document, es considerarà la documentació
alternativa que aporti. Aquesta la valorarà la directora del centre i
deixarà constància per escrit de la decisió adoptada **
3. Targeta sanitària individual (TSI) del nen/a, si se’n disposa.
En el cas que s’hagin de justificar els criteris de prioritat, cal
adjuntar en format pdf la següent documentació:
1. Renda anual de la unitat familiar i/o documentació acreditativa
de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima
d’inserció, si s’escau.
2. Proximitat del domicili d l’alumne/a o, si s’escau, proximitat del
lloc de treball de la persona sol·licitant.
3. DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on
consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
4. Quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del
DNI o NIE ( en cas de persones estrangeres), volant municipal de
convivència de l’alumne/a on hi ha de constar que conviu amb la
persona sol·licitant.
5. Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball,
s’acreditarà mitjançant l'aportació del contracte laboral o d’un
certificat emès a l’efecte per l’empresa.
6. Existència de germans/es matriculats al centre educatiu o de
pares/tutors que hi treballen.
7. Discapacitat de l’alumne/a, pare/mare/tutor/german.
8. Certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta
condició emès pel Departament de Benestar Social i Família o els
corresponents a altres comunitats autònomes. En tot cas el
certificat haurà d’acreditar que aquesta és igual o superior al
33%.

