
         
                 

LES FAMÍLIES DELS INFANTS ADMESOS A L’ESCOLA BRESSOL HAURAN DE 
FORMALITZAR LA MATRÍCULA durant els dies: 14, 15, 16 17, 18, 21 i 22 de 
juny per correu electrònic a l’Escola Bressol Valldoreix: 
escolabressol@valldoreix.cat   
Quan això no sigui possible, cal posar-se en contacte amb l’escola trucant al 93 589 24 86. 

 
 Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a. 

 

 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 els infants no han estat 
vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un 
certificat mèdic oficial justificat. 
 

 Fotocòpia del 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. 
 

 Fotocòpia del comprovant d’ingrés de pagament de 246,80 euros en concepte de 
matrícula (l’escolaritat de setembre queda inclosa en aquest pagament). Les famílies 
nombroses, monoparentals o múltiples, gaudiran del 50% de bonificació prèvia 
acreditació, enviant una instància genèrica a l’E.M.D. de Valldoreix acompanyada de 
fotocòpia del carnet corresponent, o del llibre de família (bessonades).  

                                     
BANC SABADELL  ES 93 0081-0646-31-0001261828 

 
Si per alguna circumstància, decidíssiu renunciar a la plaça, us agrairem que ens ho 
comuniqueu com més aviat millor per correu electrònic. Les matricules no formalitzades 
dintre del termini establert, es consideraran com a renúncia, i la plaça s'atorgarà a un 
infant en llista d'espera. 

 
Les llistes d’espera seran vigents fins al dia 10 de setembre. 
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