
 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT 
 
 
Informació general 

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de 
tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2021-2022. Si el centre té vacants al llarg del 
curs pot admetre nens a partir del moment que compleixin 16 setmanes d’edat. 
 
Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió 
en un centre determinat. Per fer la preinscripció cal: 

 conèixer el calendari del procés, 

 consultar els centres, 

 conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i reunir la documentació 

que els acredita, si és el cas, 

 presentar la sol·licitud i la documentació, 

 consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la 

puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les 

reclamacions, 

 consultar el centre assignat i 

 fer la matrícula. 

  

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre, junt amb la documentació 
acreditativa, dins el termini indicat. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per 
infant i municipi. 

També us poden informar sobre el procés de preinscripció i matrícula: 

 els ajuntaments, 

 els serveis territorials i les oficines gestores del Departament d'Educació i 

 les oficines municipals d'escolarització (OME). 
 
 

 
 
 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_territorials/
http://serveisoberts.gencat.cat/equipaments?categories.tema=Educaci%C3%B3.%20Formaci%C3%B3&categories.subtema=Oficines%20municipals%20d%27escolaritzaci%C3%B3


 
 

 
 

 
Preinscripció 

Els ajuntaments, en exercici de les seves competències relacionades amb el procés de 
preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants (o escoles bressol) públiques, poden establir 
un calendari propi; aquest calendari s'ha de fer públic abans de l’1 d'abril de 2021 i ha d’estar 
comprès entre el 5 de maig i el 25 de juny de 2021.  

El calendari serà el següent: 

 Oferta de places escolars: 5 maig de 2021 

 Presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos 

 Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 28 de maig de 2021 

 Presentació de reclamacions: del 28 de maig a l’1 de juny de 2021 

 Sorteig del número de desempat: 2 de juny de 2021 

 Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2021 
 

Matrícula 

 Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 14 al 22 de juny de 2021 

 

 

Criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat 

Criteris generals: 

 Germans matriculats al centre o si el pare o mare o tutors legals hi treballen: 40 punts 

 Proximitat del domicili familiar o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (nomé una 
opció): 

 Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts 

 Lloc de treball dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts 

 Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts 

 Si el pare, mare o tutors legals reben siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de 
ciutadania: 10 punts 

 Per discapacitat de l’alumne/a, igual o superior al 33%, o del pare, mare, germà o germana: 10 
punts 

 

Criteris complementaris: 

 Família nombrosa, múltiple o monoparental: 15 punts 



 
 

 
 

 

Documentació 

 DNI-NIE de la persona sol·licitant amb adreça actualitzada i en cas  de no tenir-la s’ha de 

presentar el volant de convivència. 

 Llibre de família. 

 Documents acreditatius de tot el que s’alegi en fer la sol·licitud. 

La falsedat o frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que 

puguin correspondre. 

  

Presentació de sol·licitud telemàtica 

Les sol·licituds s’han de presentar en l’escola escollida en primera opció del 10 al 21 de maig del 
2021, enviant un correu electrònic a l’escola sol·licitada en primera opció. 

 

 

Àrees de proximitat dels centres (es tindrà en compte el districte censal). 

 

 

       Valldoreix Sant Cugat Mirasol La Floresta Les Planes 

Valldoreix      

Gargot      

Cavall Fort      

Tricicle      

Montserrat      

El Niu      

La Mimosa      

El Molí      

 

 



 
 

 
 

 
 
Quotes Escola Bressol Valldoreix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonificacions 
 
 

Modalitat Descompte Aplicable a: Acreditació 

Família nombrosa 50% Quota d’escolaritat Títol de família nombrosa 

Família monoparental  50% Quota d’escolaritat Títol de família monoparental 

Família múltiple  50% Quota d’escolaritat Llibre de família 

Segon germà al centre 10% Quota d’escolaritat Llibre de família 

Tarifació social 
Segons tram: 

20%,50%,70% 
Quota d’escolaritat 

Cal sol·licitar-la en el moment 
de la matrícula 

 
 
 

 
 
 

 

Franja Horari Quotes Observacions 

Escolaritat  246,80 € Quota mensual 

Menjador  (dinar+berenar)  143,20 € Quota mensual 

Menjador (dinar)  125,40 Quota mensual 

Dinar i berenar esporàdic  10,40 € Quota diària 

Dinar esporàdic  8,20 € Quota diària 

Berenar esporàdic  2,20 € Quota diària 

Lactància  62,90 € Quota mensual 

Acollida 1a franja De 8.00 a 9.00 h 40 € Quota mensual 

Acollida 2a franja De 8.30 a 9.00 h 20 € Quota mensual 

Acollida esporàdica De 8.00 a 9.00 h 3 € Quota diària 

Acollida esporàdica De 8.30 a 9.00 h 3 € Quota diària 


