Preinscripció per al curs 2020-2021
El Departament d’Educació ha modificat el procediment de preinscripció i matrícula per al curs
2020-2021 per tal d’adaptar-se al context actual. A causa de l’emergència sanitària per la COVID19, cal reduir al màxim els tràmits presencials i substituir-los per actuacions telemàtiques.
Quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries per als tràmits que
s’hagin de fer de forma presencial, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

Calendari de Preinscripció i Matrícula a les escoles bressol municipals
El procés d'admissió d'alumnat a les escoles bressol municipals per al curs 2020-2021 es
desenvoluparà d'acord amb el calendari següent:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Del 18 al 29 de maig, ambdós inclosos: presentació de sol·licituds telemàtiques.
Del 25 al 29 de maig, ambdós inclosos: presentació de sol·licituds presencials.
8 de juny: publicació de les llistes de sol·licitud de preinscripció amb la puntuació
provisional.
Del 8 al 10 de juny: termini de reclamació a les llistes de sol·licitud de preinscripció amb
la puntuació provisional.
11 de juny: sorteig per determinar l’ordenació de sol·licituds.
22 de juny: publicació de la relació definitiva d’alumnat admès.
Del 23 al 30 de juny, ambdós inclosos: període de matrícula.

Passat aquest termini, si no s'ha formalitzat la matrícula, la plaça quedarà disponible.

Presentació telemàtica: del 18 al 29 de maig de 2020
Per a la presentació de la sol·licitud de preinscripció via telemàtica, caldrà enviar un correu
electrònic a la bústia electrònica de l’escola bressol demanada en primera opció. En aquest
correu s’haurà d’adjuntar el model de sol·licitud (encara no disponible), degudament emplenat
(en format PDF o fotografia de la sol·licitud). També s’haurà d’adjuntar la següent
documentació:
➢ DNI o NIE de la persona sol·licitant amb l’adreça actualitzada, si no és així, cal presentar
volant de convivència.
➢ Llibre de Família.
➢ Documents acreditatius de tot l’al·legat en fer la sol·licitud amb relació als criteris de
prioritat, generals o complementaris (germans al centre, proximitat, renda, discapacitat,
família nombrosa o monoparental).
L’escola respondrà amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la
sol·licitud de preinscripció.
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Presentació presencial: del 25 al 29 de maig de 2020
A l’Escola Bressol Valldoreix
De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació
telemàtica, es podrà lliurar a l’Escola Bressol Valldoreix. Per a la presentació de la sol·licitud de
preinscripció presencial, caldrà demanar cita prèvia indicant dades de contacte:
▪
▪

Enviant correu electrònic a escolabressol@valldoreix.cat
O WhatsApp al 628 94 17 80

També caldrà portar original i fotocòpia de la següent documentació:
➢ DNI o NIE de la persona sol·licitant amb l’adreça actualitzada, si no és així, cal
presentar volant de convivència.
➢ Llibre de Família.
➢ Documents acreditatius de tot l’al·legat en fer la sol·licitud amb relació als criteris de
prioritat, generals o complementaris (germans al centre, proximitat, renda, discapacitat,
família nombrosa o monoparental).
La cita prèvia només és per a casos excepcionals, en cap cas hi haurà possibilitat de visitar les
instal·lacions i equipaments del centre.
Si els sol·licitants tenen dubtes en fer la presentació telemàtica, poden demanar suport per
correu electrònic a escolabressol@valldoreix.cat o WhatsApp a 628 94 17 80.

Recomanacions sanitàries per a la cita prèvia:
➢ Ha de venir una sola persona a fer les gestions.
➢ Cal portar original i fotocòpia de tota la documentació acreditativa així com la sol·licitud
emplenada des de casa. En cas que la sol·licitud s’ompli a l’Escola Bressol Valldoreix, les
persones han de portar el seu propi bolígraf.
➢ Han de portar mascareta i guants.
➢ No han d’acudir a l’Escola Bressol les persones de grups d'especial vulnerabilitat, en
període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar
per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Recordeu
Tota la informació en relació amb el procés de preinscripció (llistes de sol·licituds presentades,
llistes de sol·licituds baremades, número de sorteig, llistes d’admesos) es publicaran a la pàgina
web de l’Escola Bressol Valldoreix www.escolabressolvalldoreix.cat
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