LES FAMÍLIES DELS INFANTS ADMESOS A L’ ESCOLA BRESSOL CAL QUE
FORMALITZEN LA MATRÍCULA durant els dies:11,12,13,14 i 15 de juny de 9:00
a 13:00 i de 15:00 a 16:30 h. a l’Escola Bressol Valldoreix.
Caldrà aportar la següent documentació:
 P-1 i P-2 4 fotografies (mida carnet) i 4 de (10 x 15)del nen/nena (P-0 setembre, quan
feu l’entrevista personal amb les educadores)
 Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les
dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se
un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates
corresponents (article 4 de l’ordre de 20 de juny de 1981, per la qual s’aprova
l’establiment de registres perifèrics de vacunacions). Si les nenes o els nens no han
estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar
un certificat mèdic oficial justificat.
 Certificat mèdic on s’indiqui que l’infant no pateix cap malaltia que impedeixi
l’assistència a l’escola bressol.
 Dades bancàries per a la domiciliació dels rebuts.
 Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la
sol·licitud de preinscripció. Si en formalitzar la matrícula de l'alumne es modifica el
domicili familiar respecte l’al·legat en el procés de preinscripció, i aquest nou domicili
implica que la sol·licitud de preinscripció hauria obtingut una puntuació inferior pel
criteri de prioritat de proximitat del domicili familiar, el centre ha d'informar
d'aquesta circumstància a la comissió de garanties d'admissió corresponent per tal
que es pugui investigar si ha existit un possible frau en el procés de preinscripció.

Al mateix temps, caldrà ingressar el pagament de 246,80 euros, i les famílies nombroses,
monoparentals i/o múltiple, que ho acreditin amb una instància a l’EMD i fotocopia del
carnet faran un ingrés de 123,40 en el compte corrent:
BANC SABADELL ES 93 0081-0646-31-0001261828
Si per alguna circumstància decidíssiu renunciar a la plaça us agrairem ens ho comuniqueu
presentant una instància, així es podrà adjudicar a un altre infant que en aquests moments
es troba en llista d’espera.
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