
 

 

 

 

                Ajuntament de Mataró

 

 

Un cop exhaurides les llistes d’espera, 

a les Escoles Bressol Municipals.

 

Per als infants nascuts l’any 2017 es tindrà en compte, a l’hora d’oferir la plaça,

d’edat  en el moment d’efectuar la matrícula. En cap cas es fa reserva de plaça. 

 

Podeu presentar la vostra sol·licitud a les 

 bressol que us interessin i amb la següent documentació:

 

            Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant

            Original i fotocòpia del llibre de família
 

Baixada de Les Figueretes 1, 2n pis. Telèfon 93 758 23 31

 

Horari d’oficines: 

   

 

 
   
EBM CERDANYOLA
   
   
EBM ELNA
 
EBM ELS GARROFERS

 
EBM ELS MENUTS

EBM LA RIERETA
   
 
EBM LES FIGUERETES  

EBM ROCAFONDA

EBM TABALET
   

 
 

 

PREINSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI 
A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

                   
 

Ajuntament de Mataró 

Un cop exhaurides les llistes d’espera, 

a les Escoles Bressol Municipals. 

Per als infants nascuts l’any 2017 es tindrà en compte, a l’hora d’oferir la plaça,

en el moment d’efectuar la matrícula. En cap cas es fa reserva de plaça. 

Podeu presentar la vostra sol·licitud a les 

bressol que us interessin i amb la següent documentació:

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant

Original i fotocòpia del llibre de família

Baixada de Les Figueretes 1, 2n pis. Telèfon 93 758 23 31

Horari d’oficines:    Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 14.00 hores

  Dimarts i dijous de 8.30 a 17.30 hores

INFANTS NASCUTS L’ANY 201

     
CERDANYOLA  

     
     

ELNA    

ELS GARROFERS

ELS MENUTS   

LA RIERETA  
     

M LES FIGUERETES  

ROCAFONDA   

TABALET   
     

PREINSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI 
A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

CURS 2017 
 

 

Un cop exhaurides les llistes d’espera, es poden fer preinscripcions fora de termini per al curs escolar 2017 

Per als infants nascuts l’any 2017 es tindrà en compte, a l’hora d’oferir la plaça,

en el moment d’efectuar la matrícula. En cap cas es fa reserva de plaça. 

Podeu presentar la vostra sol·licitud a les Oficines de la Direcció d’Ensenyament

bressol que us interessin i amb la següent documentació: 

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant

Original i fotocòpia del llibre de família 

Baixada de Les Figueretes 1, 2n pis. Telèfon 93 758 23 31 

Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 14.00 hores

Dimarts i dijous de 8.30 a 17.30 hores

PLACES VACANTS
INFANTS NASCUTS L’ANY 201

  2 places de jornada completa 
  2 places de jornada 
  2 places de jornada 
  
  2 places de jo

ELS GARROFERS  3 places de jornada intensiva

 4 places de jornada completa
2 places de jornada de tarda
 

 3 places de jornada 
 1 places de jornada de tarda

M LES FIGUERETES  1 plaça de jornada de tarda

 5 places de jornada 

 2 places de jornada tarda

  

PREINSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI 
A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

CURS 2017 – 2018 
   

 

es poden fer preinscripcions fora de termini per al curs escolar 2017 

Per als infants nascuts l’any 2017 es tindrà en compte, a l’hora d’oferir la plaça,  que ja tinguin 16

en el moment d’efectuar la matrícula. En cap cas es fa reserva de plaça.  

Oficines de la Direcció d’Ensenyament

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant 

 

Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 14.00 hores 

Dimarts i dijous de 8.30 a 17.30 hores 

PLACES VACANTS 
INFANTS NASCUTS L’ANY 201

places de jornada completa 
de jornada matí
de jornada de tarda

de jornada tarda

de jornada intensiva

de jornada completa
jornada de tarda

de jornada completa
places de jornada de tarda

jornada de tarda

de jornada matí/intensiva

de jornada tarda 

PREINSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI  
A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

        11/10/2017 

 

es poden fer preinscripcions fora de termini per al curs escolar 2017 

que ja tinguin 16 setmanes

Oficines de la Direcció d’Ensenyament, marcant les escoles 

INFANTS NASCUTS L’ANY 2017 

places de jornada completa  
matí / intensiva  
de tarda  

rnada tarda 

de jornada intensiva 

de jornada completa 
jornada de tarda 

completa 
places de jornada de tarda 

jornada de tarda 

intensiva/compactada

 

es poden fer preinscripcions fora de termini per al curs escolar 2017 – 2018 

setmanes 

/compactada 



 

                

 

 
 
Direcció d’Ensenyament
 
Baixada de Les Figueretes 1, 2n pis. Telèfon 93 758 23 31

c.e: escolesbressol@ajmataro.cat

www.mataro.cat

 
 

Ajuntament de Mataró

 
EBM CERDANYOLA

EBM ELNA

 

EBM ELS GARROFERS
   
EBM ELS MENUTS
 
EBM LA LLÀNTIA

EBM LA RIERETA
 
EBM LES FIGUERETES
   
EBM ROCAFONDA

   

  
EBM CERDANYOLA      
EBM ELS GARROFERS
EBM ELS MENUTS

EBM LA LLÀNTIA

EBM ROCAFONDA

PREINSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI 
A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

                   
 

Direcció d’Ensenyament 

Baixada de Les Figueretes 1, 2n pis. Telèfon 93 758 23 31

escolesbressol@ajmataro.cat 

www.mataro.cat 

Ajuntament de Mataró 

 INFANTS NASCUTS L’ANY 201

CERDANYOLA  

ELNA    

ELS GARROFERS
     

ELS MENUTS   

LA LLÀNTIA           

LA RIERETA  

LES FIGUERETES
     

ROCAFONDA  

    INFANTS NASCUTS L’ANY 201

CERDANYOLA      
ELS GARROFERS
ELS MENUTS   

LA LLÀNTIA  

ROCAFONDA  

 
PREINSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
CURS 2017 

 
 

Baixada de Les Figueretes 1, 2n pis. Telèfon 93 758 23 31 

PLACES VACANTS
INFANTS NASCUTS L’ANY 201

  1 plaça de jornada completa
2 places de jornada de tarda

 
  3 places de jornada 

ELS GARROFERS  7places de jornada completa
    
  2 places de jornada 

             1 plaça de jornada de tarda
 

  1 plaça de jornada de 

LES FIGUERETES  1 plaça de jornada de tarda
  
 3 places jornada completa

   
PLACES VACANTS

INFANTS NASCUTS L’ANY 201

CERDANYOLA      2 places de jornada 

ELS GARROFERS 2 places de jornada completa / intensiva

 5 places de jornada 

 5 places de jornada completa / intensiva

 4 places jornada completa

 
PREINSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
CURS 2017 – 2018 

   
 

 

PLACES VACANTS 
INFANTS NASCUTS L’ANY 201

1 plaça de jornada completa
places de jornada de tarda

de jornada de tarda

de jornada completa

de jornada de tarda 

1 plaça de jornada de tarda

1 plaça de jornada de tarda

1 plaça de jornada de tarda

jornada completa/intensiva

   
PLACES VACANTS 

INFANTS NASCUTS L’ANY 201

de jornada completa

es de jornada completa / intensiva

de jornada completa

places de jornada completa / intensiva

jornada completa/intensiva

PREINSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI  
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

        11/10/2017 

 

INFANTS NASCUTS L’ANY 2016 

1 plaça de jornada completa 
places de jornada de tarda 

tarda 

de jornada completa/intensiva 

de tarda  

1 plaça de jornada de tarda 

tarda 

1 plaça de jornada de tarda 

intensiva/compactada

INFANTS NASCUTS L’ANY 2015 

completa 

es de jornada completa / intensiva  
completa 

places de jornada completa / intensiva 

intensiva/compactada

 

 

/compactada 

/compactada 


