
1  PREINSCRIPCIÓ  
La sol·licitud es podrà fer

· Online a través de www.mataro.cat

· Presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana o a les oficines de 
la Direcció d’Ensenyament

· Preinscripció online, de les 9 h del 8 de maig a les 19 h del 22 de 
maig de 2017. Per accedir al tràmit haureu d’introduir el PIN que se 
us ha comunicat a la carta i la data de naixement del vostre fill/a.

Documentació. Pel fet de fer la preinscripció per aquest canal 
esteu autoritzant l’Ajuntament la consulta de les dades neces-
sàries per completar el tràmit. Caldrà adjuntar document DNI o 
NIE escanejat de la persona sol.licitant.

· Preinscripció presencial, de les 9 h del 8 de maig a les 19 h del 
22 de maig de 2017. Es podrà fer a les oficines d’atenció ciuta-
dana o a les oficines de la Direcció d’Ensenyament. 
Obligatòriament s’haurà de fer el tràmit presencial si s’al·leguen 
els següents criteris:

· Si el nen/a té necessitats educatives específiques

· Si l’alumne té en tràmit el certificat de discapacitat

· Si el domicili al·legat dins el municipi a efectes d’influència és 
el del lloc de treball

· Si sou beneficiaris d’una renda mínima d’inserció

· Si el nen/a té una malaltia crònica que afecti el seu sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs

Documentació a presentar si es fa presencial

· Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o el tutor, la tutora 
sol·licitant

· Original i fotocòpia del llibre de família

· Original i fotocòpia de la documentació justificativa dels 
criteris que s’al·leguen

2  TRIA D’ESCOLA BRESSOL

· Haureu d’indicar els centres sol·licitats per ordre de preferèn-
cia. Es recomana que  marqueu fins a un màxim de 4 escoles 
que puguin ser del vostre interès.
· Només es podrà fer una única sol·licitud per infant.

3  COMPROVAR LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA

· El 26 de maig es publica la llista de sol·licituds, amb la pun-
tuació obtinguda juntament amb un número assignat aleatòria-
ment, que ha de servir per ordenar les sol·licituds que obtinguin 
la mateixa puntuació. Aquestes llistes estan disponibles a tots 
els punts d’informació.

· Comproveu que la vostra sol·licitud ha estat correctament pun-
tuada. Si no és així, podeu presentar una reclamació els dies 26, 
29 i 30 de maig de 2017.

4  SORTEIG PÚBLIC PER RESOLDRE 
LES SITUACIONS D’EMPAT
· Per establir l’ordre d’admissió en aquells centres on hi ha més 
demanda que oferta de places disponibles, les sol·licituds que 
estiguin en situació d’empat per haver obtingut la mateixa pun-
tuació en el procés de preinscripció s’ordenaran a partir del nú-
mero escollit en el sorteig públic del dia 31 de maig, a les 12 
hores, a les oficines de la Direcció d’Ensenyament.

5  CONSULTAR LA LLISTA 
D’ALUMNES ADMESOS
· El 9 de juny, un cop efectuat el sorteig i resoltes les reclama-
cions presentades, es farà pública la llista d’alumnes admesos 
a cada centre.

6  FORMALITZAR LA MATRÍCULA

· A partir del 14 de juny cal formalitzar la matrícula. 
La matrícula s’ha de fer el dia, hora i lloc que s’assigni a cadascun 
dels alumnes admesos.
A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud 
de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar:

· Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de 
vacunes rebudes amb les dates corresponents.
Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un 
certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes 
amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no han estat 
vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàn-
cies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

· TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne.

· El DNI renovat amb la nova adreça si aquesta no coincideix 
amb l’adreça que s’al·lega.

En el cas que no us presenteu el dia, hora i lloc assignats, es 
considerarà que renuncieu a la plaça adjudicada i aquesta 
s’oferirà al següent infant de la llista d’espera.

CONDICIONS D’ACCÉS
L’edat mínima que han de tenir tots els infants per accedir a 
una escola bressol és de 16 setmanes el dia de l’inici del 
curs, o sigui els nascuts fins al 19 de maig de 2017. Si el 
centre té vacants, pot atendre al llarg del curs nens i nenes 
a partir que compleixin 16 setmanes.

CALENDARI 
1 - Període de presentació de les sol·licituds de preins-
cripció: Del 8 al 22 de maig de 2017, ambdós inclosos. 
2 - Publicació de les llistes de sol·licituds amb les pun-
tuacions obtingudes: 26 de maig de 2017
3 - Termini de reclamacions a la puntuació obtinguda. 
Les reclamacions es presentaran únicament a les oficines 
de la Direcció d’Ensenyament: 26, 29 i 30 de maig de 2017 
4 - Sorteig del número de desempat: 31 de maig de 2017, 
a les 12 hores. Es farà públicament a les oficines de la Di-
recció d’Ensenyament 
5 - Publicació de la llista definitiva d’alumnat admès: 
9 de juny de 2017
6 - Període de MATRICULACIÓ: A partir del 14 de juny de 2017

CRITERIS DE PRIORITAT
Quan el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre 
de places disponibles, s’ha d’aplicar un barem de prioritat 
d’admissió que compti criteris generals i complementaris; la 
puntuació obtinguda, en relació a l’escola bressol demana-
da en primera opció, es manté per a la resta d’opcions. El Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya estableix 
que s’ha d’efectuar un sorteig públic a fi d’ordenar les sol·licituds 
empatades un cop s’hagin aplicat els criteris de prioritat.

CRITERIS GENERALS

1 - TENIR GERMANS O PARES AL CENTRE 
Quan l’alumne o alumna tingui germans o germanes escola-
ritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin en 
el moment en què es presenta la preinscripció:  40 PUNTS

 

A les escoles bressol municipals 
/ curs 2017 - 2018

La preinscripció 
pas a pas

Poden fer la preinscripció els infants nascuts els anys 
2015 i 2016 i els nascuts fins al 19 de maig de 2017

El procés de preinscripció i matriculació a les escoles 
bressol municipals per al curs 2017-2018 és regulat 
per la Resolució del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya EENS/406/2017, de 24 de 
febrer, per la qual s’aproven les normes de preins-
cripció i matrícula de l’alumnat i per la normativa es-
pecífica de preinscripció i matriculació a les escoles 
bressol municipals de Mataró aprovada per la Direcció 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró. 

Escoles Bressol 
Municipals 
de Mataró
Preinscripció i matriculació 
/ 2017 - 2018

· EB Cerdanyola

· EB Elna

· EB Els Garrofers

· EB Els Menuts

· EB La Llàntia

· EB La Riereta

· EB Les Figueretes

· EB Rocafonda

· EB Tabalet



PROXIMITAT DEL LLOC DE TREBALL
· Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de 
treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del con-
tracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. 
En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es tindrà en comp-
te el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb cò-
pia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa 
en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

RENDA ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR 
· Documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiària de la 
prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

DISCAPACITAT 
· Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la dis-
capacitat o del certificat de discapacitat de la persona que 
al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres 
comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapaci-
tat igual o superior al 33%.
No caldrà aportar documentació acreditativa si s’autoritza 
a la consulta de dades a altres administracions
· Es consideren afectats per una discapacitat en grau igual o supe-
rior al 33% els i les pensionistes de la Seguretat Social que tenen 
reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en grau total, 
absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que te-
nen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat 
permanent per al servei o inutilitat.

FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL
· Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o mono-
parental vigent. No caldrà aportar documentació acreditativa 
si s’autoritza a la consulta de dades a altres administracions

PREINSCRIPCIÓ PER A MÉS D’UN FILL
· Es comprovarà directament

TRASLLAT D’ESCOLA BRESSOL
· Es comprovarà directament

MALALTIA CRÒNICA 
· Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de sa-
lut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de 
Metges de la demarcació corresponent, on s’indiqui expressament que 

l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta 
el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El 
document ha d’especificar de quina malaltia es tracta.

* La falsetat o el frau en les dades aportades comporta la 
invalidació dels drets de prioritat (es perden els punts) que 
puguin correspondre en relació al criteri afectat.

ÀREES TERRITORIALS 
DE PROXIMITAT A LES  
ESCOLES BRESSOLS
Per atorgar la puntuació que determina la normativa vigent del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
s’aplica un mètode informàtic que consisteix a identificar, a 
partir del domicili de l’alumne, les tres escoles que li són més 
properes i que li atorguen els 30 punts del criteri de proximitat.

· En cas d’optar per l’adreça del lloc de treball dels pares, tu-
tors o guardadors legals, les tres escoles bressol més properes 
atorguen 20 punts. Qualsevol altra opció d’escola atorga 10 
punts a les persones residents a Mataró.
· La Direcció d’Ensenyament adreça una carta a cadascuna de 
les famílies amb un fill en edat d’anar a l’escola bressol indicant 
quines són les tres escoles més pròximes al seu domicili.
· En cas d’optar per l’adreça del lloc de treball, consulteu a la 
Direcció d’Ensenyament les tres escoles bressol més properes.

MATRÍCULA AL LLARG 
DEL CURS
Si es produeixen vacants al llarg del curs, s’oferiran segons 
l’ordre de les llistes d’espera, vigents fins el següent procés de 
preinscripció. Un cop exhaurides les mateixes, es farà informa-
ció pública de la vacant.

DOCUMENTACIÓ A 
PRESENTAR PER 
A LA PREINSCRIPCIÓ 
PRESENCIAL
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA 
Si es fa a les Oficines d’Atenció Ciutadana o a la Direcció d’En-
senyament

· Original i fotocòpia del llibre de família o altres docu-
ments relatius a la filiació.
· Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pa-
res, tutors i guardadors de fet) o de la targeta de residència on 
consti el NIE si es tracta de persones estrangeres.

L’ALUMNAT ESTRANGER 
· Pot acreditar les dades d’identificació i filiació amb el document 
d’identitat, el passaport o el llibre de família del seu país d’origen. 
Quan no pugui aportar algun dels documents detallats, es consi-
derarà la documentació alternativa que aporti per acreditar les 
diferents circumstàncies. Aquesta documentació la valorarà la di-
recció i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada sobre 
la seva acceptació.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS 
CRITERIS DE PRIORITAT 
Només s’ha de presentar si s’al·leguen.

TENIR GERMANS O PARES AL CENTRE 
· S’entén que un alumne té germans matriculats al centre quan 
hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de 
preinscripció. S’entén que un dels pares o tutors legals hi treba-
lla quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció 
exerceix en el centre una activitat continuada, emparada amb un 
contracte laboral o administratiu amb una jornada mínima en el 
centre de 10 hores setmanals. Es comprovarà directament.

PROXIMITAT DEL DOMICILI 
· Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la tar-
geta de residència on consti el NIE, en el cas de persones estrangeres.
· Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb 
el DNI, en el moment de formalitzar la matrícula s’ha de 
presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

2- PROXIMITAT DEL DOMICILI HABITUAL 
O DEL LLOC DE TREBALL
Quan l’escola bressol demanada en primer lloc sigui alguna de les 
tres escoles més properes al domicili habitual del sol·licitant:  
30 PUNTS

Quan l’escola bressol demanada en primer lloc sigui alguna de les 
tres més properes a l’adreça del lloc de treball d’un dels pares, 
tutors o guardadors de fet:  20 PUNTS

Quan el domicili habitual de la persona sol·licitant sigui a Mataró 
però l’escola bressol demanada en primer lloc no sigui una de les 
tres més properes:  10 PUNTS

3- RENDA ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR
Quan algun dels pares o tutors sigui beneficiari de l’ajut de la ren-
da mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la 
persona perceptora:  10 PUNTS

4- DISCAPACITAT
Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual 
o superior al 33%, o quan algun dels pares, tutors o germans de 
l’alumne acrediti una discapacitat igual o superior al 33%:  10 PUNTS

CRITERIS COMPLEMENTARIS

1- FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL
Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental:  
15 PUNTS

2 - PREINSCRIPCIÓ PER A MÉS D’UN FILL
Si es fa la preinscripció per a més d’un fill:  15 PUNTS 

3 - MALALTIA CRÒNICA
Pel fet que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que 
afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els 
celíacs:  10 PUNTS 

 

4 - TRASLLAT D’ESCOLA BRESSOL
Si l’infant, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, 
està matriculat en una Escola Bressol Municipal el curs 2016-2017 i es 
demana el trasllat a una altre Escola Bressol Municipal:  10 PUNTS 

010 / telèfon d’atenció ciutadana
807 117 010 des de fora de Mataró
El preu de les trucades depèn de les tarifes de cada operador. 
Horari de 8 a 19 h de dilluns a divendres, excepte festius

www.mataro.cat

Ajuntament de Mataró. 
Direcció d’Ensenyament 
Baixada de les Figueretes, 1, 2n pis / Telèfon 93 758 23 31 
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 14 h,
dimarts i dijous de 8.30 a 17.30 h

Oficines d’Atenció Ciutadana 
AJUNTAMENT, La Riera, 48
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 hores, 
i divendres de 9.00 a 14.30 hores.

MOLINS, carrer de Nicolau Guanyabens, 23-25
PLA D’EN BOET, carrer de Juan Sebastián Elcano, 6 
CIRERA, carrer de Cadis, 1
ROCAFONDA, carrer de Josep Punsola, 47  
CERDANYOLA, passeig de Ramon Berenguer III, 82 
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 15.00 hores i 
divendres de 9.00 a 14.00 hores 

EB CERDANYOLA 
C. del Pedraforca, 2
Tel.: 93 798 03 84

EB ELNA 
C. de Marià Ribas i Bertran, 79
Tel.: 93 702 15 48

EB ELS GARROFERS 
C. de Josep M. de Sagarra, 5  
Tel.: 93 702 17 85

EB ELS MENUTS 
C. de Francisco Herrera, 71
Tel.: 93 169 50 13

EB LA LLÀNTIA 
C. de Galícia, 3-9  
Tel.: 93 799 00 02

EB LA RIERETA 
Rda de Frederic Mistral, 8  
Tel.: 93 799 11 53

EB LES FIGUERETES 
Baixada de les Figueretes, 1  
Tel.: 93 796 21 02

EB ROCAFONDA 
C. de Santiago Rusiñol, 1-23  
Tel.: 93 796 40 03

EB TABALET 
Rda de Francesc Macià, 119  
Tel.: 93 799 49 01
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