
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ajuntament de Mataró 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE MATARÓ
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 

 
1.- Àmbit d’aplicació 
Aquesta normativa és d’aplicació per a l’admissió d’infants a les Escoles Bressol 
Mataró i regula el procés pel qual ha de desenvolupar
Decret 75/2007, de 27 de març, 
centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 
El 9 de març de 2007, l’Ajuntament de Mataró i el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya varen signar un conveni per a l’assumpc
el procés de preinscripció i admissió d’infants i les relacionades amb el consell de participació de 
les llars d’infants. 
 
Per al curs 2018-2019, 
Resolució ENS/603/2018, de 27 de març,
qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació 
de Catalunya i altres centres educatius, en els diver
(Annex 1) 
 
2.- Informació i transparència
La Direcció d’Ensenyament  donarà publicitat i informarà sobre els aspectes relacionats següents:

a) L’oferta d’ensenyaments sufragats amb fons públics i l’oferta de llocs
cadascuna de les escoles bressol municipals
b) L’àrea d’influència del centre per a cada ensenyament.
c) El calendari de preinscripció i matrícula
d) El projecte educatiu i
e) Les activitats e
s’ofereixen, el caràcter voluntari que tenen aquestes activitats i serveis per a les famílies, i 
l’aportació econòmica que els comporta.
f) Els preus públics aplicables.
g) Els ajuts que el 
ensenyaments que també imparteixi.
h) Els mitjans específics de què disposi cada centre per adaptar
requereixin determinades discapacitats de l’alumnat. 

 
Aquesta informació es farà pública al tauler d’anuncis de la Direcció d’Ensenyament, a les escoles 
bressol, a les Oficines d’Atenció Ciutadana, i al web municipal  
 
En els  mateixos punts d’informació 
les escoles bressol municipals de 
d’alumnat admès i exclòs.
 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE MATARÓ
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 

 
Aquesta normativa és d’aplicació per a l’admissió d’infants a les Escoles Bressol 
Mataró i regula el procés pel qual ha de desenvolupar-se, de conformitat amb el que disposa el 
Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als 
centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 

El 9 de març de 2007, l’Ajuntament de Mataró i el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya varen signar un conveni per a l’assumpció de competències delegades relacionades amb 
el procés de preinscripció i admissió d’infants i les relacionades amb el consell de participació de 

, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
ENS/603/2018, de 27 de març, publicada al DOGC núm7591, de 4 d’abril de 2018

qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació 
de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics

i transparència 
d’Ensenyament  donarà publicitat i informarà sobre els aspectes relacionats següents:

L’oferta d’ensenyaments sufragats amb fons públics i l’oferta de llocs
de les escoles bressol municipals  

L’àrea d’influència del centre per a cada ensenyament. 
El calendari de preinscripció i matrícula 
El projecte educatiu i els criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat.
Les activitats escolars complementàries, les activitats extraescolars i els serveis que 

s’ofereixen, el caràcter voluntari que tenen aquestes activitats i serveis per a les famílies, i 
l’aportació econòmica que els comporta. 

Els preus públics aplicables. 
Els ajuts que el centre rep de les administracions públiques per sufragar aquest i altres 

ensenyaments que també imparteixi. 
Els mitjans específics de què disposi cada centre per adaptar

requereixin determinades discapacitats de l’alumnat.  

informació es farà pública al tauler d’anuncis de la Direcció d’Ensenyament, a les escoles 
bressol, a les Oficines d’Atenció Ciutadana, i al web municipal  www.mataro.cat

mateixos punts d’informació s’exposarà la normativa de preinscripció i matriculació per a 
les escoles bressol municipals de Mataró per al curs 2018 - 2019 i les llistes baremades i definitives 
d’alumnat admès i exclòs. 
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ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE MATARÓ 
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2018 - 2019 

Aquesta normativa és d’aplicació per a l’admissió d’infants a les Escoles Bressol Municipals de 
se, de conformitat amb el que disposa el 

s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als 

El 9 de març de 2007, l’Ajuntament de Mataró i el Departament d’Educació de la Generalitat de 
ió de competències delegades relacionades amb 

el procés de preinscripció i admissió d’infants i les relacionades amb el consell de participació de 

la Generalitat de Catalunya ha aprovat la 
7591, de 4 d’abril de 2018 per la 

qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació 
sos ensenyaments sostinguts amb fons públics. 

d’Ensenyament  donarà publicitat i informarà sobre els aspectes relacionats següents: 
L’oferta d’ensenyaments sufragats amb fons públics i l’oferta de llocs escolars vacants en 

els criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat. 
scolars complementàries, les activitats extraescolars i els serveis que 

s’ofereixen, el caràcter voluntari que tenen aquestes activitats i serveis per a les famílies, i 

centre rep de les administracions públiques per sufragar aquest i altres 

Els mitjans específics de què disposi cada centre per adaptar-se a les exigències que 

informació es farà pública al tauler d’anuncis de la Direcció d’Ensenyament, a les escoles 
www.mataro.cat    

la normativa de preinscripció i matriculació per a 
i les llistes baremades i definitives 



 

 

 
 
 
3.- Comissió d’escolarització
Es designa la Comissió d’escol
per les persones següents:

- Director/a  d’Ensenyament, que actua com a president, o persona en qu
- Cap de secció d’Educació Infantil, o persona en qu
- Una representant de
- Responsable de la Unitat Administrativa d’Ensenyament
- Dues administratives d’Ensenyament,  una d’elles actua com a secretària
 

4.- Àrees territorials de proximitat a les escoles bressol municipals
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/a, les tres escoles que li són més properes.
Les dades s’obtenen directament del Padró Municipal i el Servei d’Estudis i Planificació de 
l’Ajuntament de Mataró 
puntuació màxima de 30 punts si demanen alguna de les tres escoles bressol 
domicili. Si opten per l’adreça del lloc de treball, les tres escoles més properes a aquest atorguen 20 
punts. Qualsevol altra opció d’escola atorga 10 punts a les persones residents a Mataró.
Abans d’iniciar-se el període de preinscrip
famílies amb infants d’edat d’escola bressol indicant les tres escoles bressol més pròximes al seu 
domicili. (Annex 2) 
 
5.- Portes Obertes 
Per tal que les famílies puguin visitar personalment les escole
jornada de portes obertes, per  donar a conèixer la línia pedagògica, les instal·lacions, informar de 
les característiques del centre,
 
6.- Calendari 
Segons la normativa vigent els 
el procés de preinscripció i admissió d’infants a les escoles bressol públiques poden establir un 
calendari propi, que han de fer públic abans 
comprés entre el 23 d’abril i el 
 
El calendari i procés de preinscripció i matriculació de les escoles bressol municipals per al curs 
escolar 2018 - 2019  és el següent:
Període de presentació de les sol· licituds de preinscripció
 Del 7 al 22 de maig de 
Publicació de les llistes de sol· licituds amb les puntuacions obtingudes
 25 de maig de 201
Termini de reclamacions a la puntuació obtinguda.
  25, 28 i 29 de maig de 
Sorteig del número de desempat 

30 de maig de 201
d’Ensenyament (baixada de les Figueretes 1, 2n pis).

Publicació de la llista definitiva d’alumnat admès
 8 de juny de 201
Període de matrícula. 
 
 

Comissió d’escolarització 
omissió d’escolarització 2018–2019  de les escoles bressol municipals integrada 

per les persones següents: 
Director/a  d’Ensenyament, que actua com a president, o persona en qu
Cap de secció d’Educació Infantil, o persona en qui delegui
Una representant de les directores de les escoles bressol 
Responsable de la Unitat Administrativa d’Ensenyament 
Dues administratives d’Ensenyament,  una d’elles actua com a secretària

Àrees territorials de proximitat a les escoles bressol municipals 
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/a, les tres escoles que li són més properes. 

s’obtenen directament del Padró Municipal i el Servei d’Estudis i Planificació de 
de Mataró elabora la documentació pertinent. Les persones sol·licitants obtindran la 

puntuació màxima de 30 punts si demanen alguna de les tres escoles bressol 
domicili. Si opten per l’adreça del lloc de treball, les tres escoles més properes a aquest atorguen 20 
punts. Qualsevol altra opció d’escola atorga 10 punts a les persones residents a Mataró.

se el període de preinscripció, la Direcció d’Ensenyament adreça una carta 
famílies amb infants d’edat d’escola bressol indicant les tres escoles bressol més pròximes al seu 

Per tal que les famílies puguin visitar personalment les escoles bressol municipals, es programa una 
jornada de portes obertes, per  donar a conèixer la línia pedagògica, les instal·lacions, informar de 
les característiques del centre, serveis que s’ofereixen.  

Segons la normativa vigent els Ajuntaments que hagin assumit les competències relacionades amb 
el procés de preinscripció i admissió d’infants a les escoles bressol públiques poden establir un 
calendari propi, que han de fer públic abans del dia 6 d’abril de 2018

d’abril i el 15 de juny de 2018. 

i procés de preinscripció i matriculació de les escoles bressol municipals per al curs 
és el següent: 

Període de presentació de les sol· licituds de preinscripció 
al 22 de maig de 2018, ambdós inclosos. 

Publicació de les llistes de sol· licituds amb les puntuacions obtingudes
2018 

Termini de reclamacions a la puntuació obtinguda. 
de maig de 2018 

Sorteig del número de desempat  
2018, a les 12.00 hores, es farà públicament a les Oficines de la Direcció 

d’Ensenyament (baixada de les Figueretes 1, 2n pis). 
Publicació de la llista definitiva d’alumnat admès 

2018 
. A partir del 13 de juny de 2018 i fins al 20 de juliol de 
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de les escoles bressol municipals integrada 

Director/a  d’Ensenyament, que actua com a president, o persona en qui delegui 
delegui 

Dues administratives d’Ensenyament,  una d’elles actua com a secretària 

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 

s’obtenen directament del Padró Municipal i el Servei d’Estudis i Planificació de 
elabora la documentació pertinent. Les persones sol·licitants obtindran la 

puntuació màxima de 30 punts si demanen alguna de les tres escoles bressol més properes al seu 
domicili. Si opten per l’adreça del lloc de treball, les tres escoles més properes a aquest atorguen 20 
punts. Qualsevol altra opció d’escola atorga 10 punts a les persones residents a Mataró. 

ció, la Direcció d’Ensenyament adreça una carta a les 
famílies amb infants d’edat d’escola bressol indicant les tres escoles bressol més pròximes al seu 

s bressol municipals, es programa una 
jornada de portes obertes, per  donar a conèixer la línia pedagògica, les instal·lacions, informar de 

Ajuntaments que hagin assumit les competències relacionades amb 
el procés de preinscripció i admissió d’infants a les escoles bressol públiques poden establir un 

2018. El calendari ha d’estar 

i procés de preinscripció i matriculació de les escoles bressol municipals per al curs 

Publicació de les llistes de sol· licituds amb les puntuacions obtingudes 

, a les 12.00 hores, es farà públicament a les Oficines de la Direcció 

de juliol de 2018 



 

 

 
 
 
7.- Definició de Centre Escolar
El concepte “centre escolar”
d’aplicació del criteri general d’existència de germans matriculats al centre o de pares o tutors 
legals que hi treballin  previst al Decret 75/2007, de 27 de març i al seu annex. Respect
criteri, s’entén que un pare/mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la 
sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre, és a dir a qualsevol de les nou escoles bressol, una 
activitat continuada amb una jornada mínima
laboral o administratiu amb l’Ajuntament de Mataró o amb una empresa de serveis que realitzi 
serveis complementaris per a les escoles bressol. 
 
8.- Condicions d’accés
Poden participar en el procés de p
2016 i 2017. 
Podran participar els infants nascuts  fins al 21
han de tenir tots els infants per accedir a una escola bressol és de 16 setma
curs. La data d’inici del curs a les escoles bressol municipals de Mataró serà el 
2018. 
 
9.- Criteris de prioritat
La Resolució ENS/603/2018, de 27 de març,
Catalunya  estableix uns criteris de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars 
dels centres quan el nombre de sol· licituds és superior a l’oferta
generals o complementaris. 

Criteris generals: 
a) Existència de germans 

40 punts 
b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre, barem 30 punts

·  si escau, proximitat del lloc de treball del pare mare, tuto
· quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol· licitat en primer 
     lloc, però no en la seva àrea d’influència, barem 10 punts

c) Renda anual de la unitat familiar, barem 10 punts
Quan algun dels pares o tutors 
en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora

d) Discapacitat de l’alumne, pare o mare o germans. Barem 10 punts
Criteris complementaris:

a) Pel fet de formar part d’una família nombros
b) Pel fet que l’alumne tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic, inclosos els celíacs, barem 10 punts

En virtut de la delegació de competències relacionades amb el procés de preinscr
d’infants de 0-3 anys s’introdueix com a criteri
a)Preinscripció per a més d’un fill
Documentació: El centre ho comprovarà 
b)Per trasllat d’escola
matriculat a  una escola bressol municipal 
una altra escola bressol municipal
Documentació: El centre ho comprovarà directament.
  
 

Definició de Centre Escolar 
“centre escolar” s’identifica amb el conjunt de les nou escoles bressol, als efectes 

d’aplicació del criteri general d’existència de germans matriculats al centre o de pares o tutors 
legals que hi treballin  previst al Decret 75/2007, de 27 de març i al seu annex. Respect
criteri, s’entén que un pare/mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la 
sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre, és a dir a qualsevol de les nou escoles bressol, una 
activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb un contracte 
laboral o administratiu amb l’Ajuntament de Mataró o amb una empresa de serveis que realitzi 
serveis complementaris per a les escoles bressol.  

Condicions d’accés 
Poden participar en el procés de preinscripció  per al curs 2018 -2019 els infants nascuts els anys 

ls infants nascuts  fins al 21 de maig de 2018, inclòs
han de tenir tots els infants per accedir a una escola bressol és de 16 setma

a data d’inici del curs a les escoles bressol municipals de Mataró serà el 

de prioritat 
ENS/603/2018, de 27 de març, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

lunya  estableix uns criteris de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars 
dels centres quan el nombre de sol· licituds és superior a l’oferta. 
generals o complementaris.  

Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen, barem 

Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre, barem 30 punts
si escau, proximitat del lloc de treball del pare mare, tutor  o tutora, bare
quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol· licitat en primer 

lloc, però no en la seva àrea d’influència, barem 10 punts 
Renda anual de la unitat familiar, barem 10 punts 
Quan algun dels pares o tutors sigui beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat 
en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora 
Discapacitat de l’alumne, pare o mare o germans. Barem 10 punts 
Criteris complementaris: 
Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental, barem 15 punts
Pel fet que l’alumne tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic, inclosos els celíacs, barem 10 punts 

n virtut de la delegació de competències relacionades amb el procés de preinscr
3 anys s’introdueix com a criteris complementaris a efectes de barem el

reinscripció per a més d’un fill. Si es fa la preinscripció per a més d’un fill
Documentació: El centre ho comprovarà directament. 

er trasllat d’escola. Si en el moment de presentar la sol· licitud de preinscripció, 
matriculat a  una escola bressol municipal fins a final del curs 2017 - 201
una altra escola bressol municipal, barem 10 punts.  
Documentació: El centre ho comprovarà directament. 
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s’identifica amb el conjunt de les nou escoles bressol, als efectes 
d’aplicació del criteri general d’existència de germans matriculats al centre o de pares o tutors 
legals que hi treballin  previst al Decret 75/2007, de 27 de març i al seu annex. Respecte al mateix 
criteri, s’entén que un pare/mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la 
sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre, és a dir a qualsevol de les nou escoles bressol, una 

en el centre de 10 hores setmanals, amb un contracte 
laboral o administratiu amb l’Ajuntament de Mataró o amb una empresa de serveis que realitzi 

2019 els infants nascuts els anys 

, inclòs, ja que 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 

a data d’inici del curs a les escoles bressol municipals de Mataró serà el 10 de setembre de 

del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
lunya  estableix uns criteris de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars 

 Aquests criteris poden ser 

al centre o de pares o tutors legals que hi treballen, barem 

Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre, barem 30 punts 
o tutora, barem 20 punts 

quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol· licitat en primer   

sigui beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat 

a o monoparental, barem 15 punts 

Pel fet que l’alumne tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o 

n virtut de la delegació de competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió 
a efectes de barem els següents: 

Si es fa la preinscripció per a més d’un fill, barem  15 punts. 

en el moment de presentar la sol· licitud de preinscripció, l’infant està 
2018  i es demana el trasllat a 



 

 

10.- Confirmació de plaça
Els alumnes procedents del curs anterior que desitgin continuar un nou curs hauran de confirmar la 
plaça emplenant el corresponent document.
2018. (Annex 3) 
 
11.- Trasllat de centre
Les famílies d’alumnes matriculats 
que desitgin sol·licitar trasllat de centre per al curs escolar 
preinscripció, sense que els suposi perdre la plaça en el centre al qu
hauran de confirmar la plaça a la seva escola actu
La concessió del trasllat de centre es farà
general per a totes les sol·licituds de preinscripció a les escoles bressol municipals
l’atorgament  dels 10 punts per trasllat d’escola com a crite
mantingui la matrícula fins a final del curs
Al llarg del curs també es podran concedir trasllats
bressol triada en segona 
primera opció. 
 
12.- Pagament del servei escolar
Els preus públics pels serveis d’educació són exigibles abans de l’inici de la prestació del servei. 
a) Confirmació de plaça

2019. S’abonarà per domiciliació bancària durant el mes de juliol de 2018. La plaça no es 
reservarà sense el seu abonament.

b) Noves matrícules. En el moment de formalitzar la matrícula s’haurà d’abonar l’import de la 
primera mensualitat que correspon al mes de setembre del curs 2018 
pagament en el termini establert la matrícula quedarà  anul·lada.

c) Trasllats de centre. L’import de la confirmació de plaça s’abonarà per domiciliació bancària 
durant el mes de ju

En tots els casos les famílies hauran d’estar al corrent del pagament dels rebuts ja emesos.
 
D’acord amb l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de preus públics, l’administració 
municipal pot suspendre la prestació del servei quan els
quotes vençudes, sense prejudici d’exigir el seu pagament. I l’article 11.1, quan aquests no s’hagin 
satisfet en el venciment corresponent, l’administració municipal exigirà els recàrrecs i interessos 
previstos al procediment de recaptació executiva.
 
13.- Baixa del servei escolar
Les baixes del servei d’escolaritat  s’han de comunicar per escrit, lliurant el document
corresponent de baixa degudament signat 
baixa.  
Si per fer la baixa de l’alumne hi ha
resolució judicial, es demanarà presentin una 
baixa 
 
La falta d’assistència continuada durant 30 die
la baixa escolar de l’infant.
 
13.- Oferta de places, modalitats de jornada i modalitats horàries
 D’acord amb el que disposa el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, 
de la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març
escolar de cada grup per a

Confirmació de plaça 
Els alumnes procedents del curs anterior que desitgin continuar un nou curs hauran de confirmar la 

el corresponent document. La confirmació de plaça s’efectuarà 

Trasllat de centre 
d’alumnes matriculats en una escola bressol municipal en el curs escolar 

que desitgin sol·licitar trasllat de centre per al curs escolar 2018 – 201
preinscripció, sense que els suposi perdre la plaça en el centre al qual ja assisteix l’infant.
hauran de confirmar la plaça a la seva escola actual. 
La concessió del trasllat de centre es farà aplicant els criteris de baremació establerts de forma 
general per a totes les sol·licituds de preinscripció a les escoles bressol municipals
l’atorgament  dels 10 punts per trasllat d’escola com a criteri complementari
mantingui la matrícula fins a final del curs 2017 – 2018. 
Al llarg del curs també es podran concedir trasllats a aquells infants matriculats a una escola 
bressol triada en segona o tercera opció, en funció de les vacants que es generin

Pagament del servei escolar 
Els preus públics pels serveis d’educació són exigibles abans de l’inici de la prestació del servei. 

Confirmació de plaça.  El seu import correspon a la quota del mes de 
2019. S’abonarà per domiciliació bancària durant el mes de juliol de 2018. La plaça no es 
reservarà sense el seu abonament. 

. En el moment de formalitzar la matrícula s’haurà d’abonar l’import de la 
at que correspon al mes de setembre del curs 2018 

pagament en el termini establert la matrícula quedarà  anul·lada. 
Trasllats de centre. L’import de la confirmació de plaça s’abonarà per domiciliació bancària 

liol de 2018 

En tots els casos les famílies hauran d’estar al corrent del pagament dels rebuts ja emesos.

D’acord amb l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de preus públics, l’administració 
municipal pot suspendre la prestació del servei quan els obligats al pagament no satisfacin les 
quotes vençudes, sense prejudici d’exigir el seu pagament. I l’article 11.1, quan aquests no s’hagin 
satisfet en el venciment corresponent, l’administració municipal exigirà els recàrrecs i interessos 

ocediment de recaptació executiva. 

Baixa del servei escolar 
Les baixes del servei d’escolaritat  s’han de comunicar per escrit, lliurant el document

degudament signat abans del  dia 30/31 del mes anterior al que causarà 

per fer la baixa de l’alumne hi ha desacord entre els tutors del menor, 
resolució judicial, es demanarà presentin una sol·licitud  signada per tots dos per 

La falta d’assistència continuada durant 30 dies naturals, sense causa que ho justifiqui, pot provocar 
la baixa escolar de l’infant. .  

Oferta de places, modalitats de jornada i modalitats horàries. 
D’acord amb el que disposa el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment 

d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, 
ENS/603/2018, de 27 de març, a les escoles bressol es fa la reserva 

per alumnes amb necessitats educatives específiques

4 

Els alumnes procedents del curs anterior que desitgin continuar un nou curs hauran de confirmar la 
La confirmació de plaça s’efectuarà al mes de març de 

en una escola bressol municipal en el curs escolar 2017 - 2018 
2019  hauran de  realitzar la 

ja assisteix l’infant. Per tant 

aplicant els criteris de baremació establerts de forma 
general per a totes les sol·licituds de preinscripció a les escoles bressol municipals, amb 

ri complementari, sempre i quan es 

infants matriculats a una escola 
que es generin a l’escola triada en 

Els preus públics pels serveis d’educació són exigibles abans de l’inici de la prestació del servei.  
l seu import correspon a la quota del mes de setembre del curs 2018 -

2019. S’abonarà per domiciliació bancària durant el mes de juliol de 2018. La plaça no es 

. En el moment de formalitzar la matrícula s’haurà d’abonar l’import de la 
at que correspon al mes de setembre del curs 2018 -2019. Si no es realitza el 

Trasllats de centre. L’import de la confirmació de plaça s’abonarà per domiciliació bancària 

En tots els casos les famílies hauran d’estar al corrent del pagament dels rebuts ja emesos. 

D’acord amb l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de preus públics, l’administració 
obligats al pagament no satisfacin les 

quotes vençudes, sense prejudici d’exigir el seu pagament. I l’article 11.1, quan aquests no s’hagin 
satisfet en el venciment corresponent, l’administració municipal exigirà els recàrrecs i interessos 

Les baixes del servei d’escolaritat  s’han de comunicar per escrit, lliurant el document 
abans del  dia 30/31 del mes anterior al que causarà 

,  i fins que no hi hagi una 
signada per tots dos per fer efectiva la 

s naturals, sense causa que ho justifiqui, pot provocar 

D’acord amb el que disposa el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i l’article 2.3 

a les escoles bressol es fa la reserva d’un lloc 
específiques.   



 

 

En el cas que l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògica (EAP) sol·liciti, mitjançant 
informe, la retenció d’un/a alumne a l’escola bressol, l
què  la  permanència de l’alumne 
 
Modalitats de jornada 
S’ofereixen, de forma general, cinc modalitats de jornada en funció de l’edat i del centre:
 Jornada completa, de 6 hores 30 minuts
 Jornada intensiva, de 5 hores, de 8.00 a 13.00 hores
 Jornada de matí, 
 Jornada de tarda, de 2 hores 45 minuts
 Jornada completa de 6 hores 30 minuts amb servei de menjador, a escollir horari per les 
 famílies dins la franja horària de les 8.00 a les 16.00 hores, només a l’EB Rocaf
Les famílies amb infants nascuts l’any 
servei), se’ls oferirà la possibilitat de fer jornada intensiva  (5 hores de servei, de 8.00 a 13.00h)
 
Modalitats horàries 
La franja horària dintre de 
Matí  de 8.00 a 13.00h 
Tarda de 14.45 a 17.30h
L’horari de la jornada intensiva és de les  8.00 a les 13.00 h 
Es podrà demanar servei de permanències de 7.30 a 8.00h
funció de la demanda. 

La quota escolar de jornada completa cobreix 6h30m
de matí cobreix 3h15m. 
escolar de jornada intensiva cobreix 5 hores.
Si l’estada dels infants a l’escola supera aquestes hores es facturarà com a permanències.
L’horari escollit per la família s’haur
de les famílies l’escola organitzarà els 
d’horari la directora del centre 
 
Places amb les diferents modalitats horàries per edats i per centres
 

 
 
 
 
 

Ajuntament de Mataró

 jornada 

completa

 jornada 

intensiva

EB CERDANYOLA 6

EB ELNA 6

EB ELS GARROFERS 8

EB ELS MENUTS 6

EB LA LLÀNTIA

EB LA RIERETA 6

EB LES FIGUERETES 6

EB ROCAFONDA

EB T A B A L E T 6

TOTAL 36 8

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE MATARÓ 
 PLACES TOTALS , AMB LES DIFERENTS MODALITATS DE JORNADA 

Infants nascuts 2018

En el cas que l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògica (EAP) sol·liciti, mitjançant 
informe, la retenció d’un/a alumne a l’escola bressol, la Comissió  ho valorarà

permanència de l’alumne  doni resposta a una necessitat madurativa.

Modalitats de jornada  
S’ofereixen, de forma general, cinc modalitats de jornada en funció de l’edat i del centre:

Jornada completa, de 6 hores 30 minuts 
Jornada intensiva, de 5 hores, de 8.00 a 13.00 hores 
Jornada de matí, de 3 hores 15 minuts 
Jornada de tarda, de 2 hores 45 minuts, de 14.45 a 17.30 hores 
Jornada completa de 6 hores 30 minuts amb servei de menjador, a escollir horari per les 
famílies dins la franja horària de les 8.00 a les 16.00 hores, només a l’EB Rocaf

es famílies amb infants nascuts l’any 2017 i 2018 que obtinguin mitja jornada de matí (3h 15’ de 
servei), se’ls oferirà la possibilitat de fer jornada intensiva  (5 hores de servei, de 8.00 a 13.00h)

dintre de la qual les famílies poden escollir horari és 
Matí  de 8.00 a 13.00h  
Tarda de 14.45 a 17.30h 
L’horari de la jornada intensiva és de les  8.00 a les 13.00 h  
Es podrà demanar servei de permanències de 7.30 a 8.00h i de 17.30 a 18.00h, que s’obriran en 

 

La quota escolar de jornada completa cobreix 6h30m de servei. La quota escolar de mitja jornada
.  La quota escolar de mitja jornada de tarda cobreix 2h 45

escolar de jornada intensiva cobreix 5 hores. 
l’estada dels infants a l’escola supera aquestes hores es facturarà com a permanències.

L’horari escollit per la família s’haurà de mantenir al llarg del curs, ja que en funció de la demanda 
de les famílies l’escola organitzarà els horaris del seu personal; quan una família  

la directora del centre estudiarà la seva sol·licitud. Annex 4 Preus públics

Places amb les diferents modalitats horàries per edats i per centres curs 

 jornada 
matí/

intensiva

 
jornada 

tarda

TOTAL 

PLACES

 jornada 

completa

 jornada 

intensiva

 jornada 
matí/

intensiva

 jornada 

tarda

compact
ada amb 

menjado

r

TOTAL 

PLACES

2 2 10 22 4 4 30

2 2 10 33 6 6 45

8 8 26 13 39

2 2 10 22 13 4 4 43

0 13 13 2 28

2 2 10 22 13 4 4 43

2 2 10 30 6 6 42

8 8 10 10 2 6 18

2 2 10 33 6 6 0 45

8 20 12 76 211 40 34 6 333

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE MATARÓ Abans de les confirmacions
 PLACES TOTALS , AMB LES DIFERENTS MODALITATS DE JORNADA 

 CURS 2018 - 2019

Infants nascuts 2018 Infants nascuts 2017

5 

En el cas que l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògica (EAP) sol·liciti, mitjançant 
valorarà en aquells casos en 

una necessitat madurativa. 

S’ofereixen, de forma general, cinc modalitats de jornada en funció de l’edat i del centre: 

Jornada completa de 6 hores 30 minuts amb servei de menjador, a escollir horari per les 
famílies dins la franja horària de les 8.00 a les 16.00 hores, només a l’EB Rocafonda 

obtinguin mitja jornada de matí (3h 15’ de 
servei), se’ls oferirà la possibilitat de fer jornada intensiva  (5 hores de servei, de 8.00 a 13.00h) 

de 17.30 a 18.00h, que s’obriran en 

de servei. La quota escolar de mitja jornada 
La quota escolar de mitja jornada de tarda cobreix 2h 45m.La quota 

l’estada dels infants a l’escola supera aquestes hores es facturarà com a permanències. 
de mantenir al llarg del curs, ja que en funció de la demanda 

; quan una família  demani un canvi 
Preus públics 

curs 2018 - 2019 

 

 jornada 

completa

 jornada 

intensiva

compacta
da amb 

menjador

TOTAL 

PLACES

Total 

places

57 57 97

60 60 115

40 20 60 107

60 60 113

20 20 40 68

60 60 113

54 54 106

20 15 5 40 66

60 60 115

431 55 5 491 900

Infants nascuts 2016



 

 

 
 
 
Vacants curs 2018 -201
El nombre de vacants per a cada curs és el que resulta de deduir del nombre
grups la reserva corresponent a la previsió d’alumnes del curs anterior.
 

 
14.-  Procés de preinscripció 
Les sol·licituds hauran de presentar
Només es podrà fer una sol·licitud de
s’invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Si la duplicitat és per desacord entre els 
tutors del menor i, fins que no hi hagi una resolució judicial, es demanarà presentin una nova 
preinscripció signada per tots dos per poder optar a una plaça d’escola bressol municipal, tant en el 
moment de la preinscripció com en cas de matrícula viva.
 
La família podrà sol· licitar fins a un màxim de 3 escoles
 
La sol·licitud es podrà fer

- online a través de 
-  presencial a les 

Sol·licitud online  
Per accedir al tràmit online s’haurà d’introduir un  codi PIN que la Direcció d’Ensenyament  
comunicarà per correu postal  a les famílies amb infants en edat d’accedir a una escola bressol; a 
més del PIN, i per garantir l
nen/a.  Annex 5 

Documentació a presentar:
Juntament amb la sol· licitud i en el mateix termini de presentació de sol· licituds cal presentar la 
documentació que identifica la persona o persones sol·licitants, 
 

 jornada 

completa

 jornada 

intensiva

EB CERDANYOLA 6

EB ELNA 6

EB ELS GARROFERS

EB ELS MENUTS 6

EB LA LLÀNTIA

EB LA RIERETA 6

EB LES FIGUERETES 6

EB ROCAFONDA

EB T A B A L E T 6

                                                                                      
                                                                ADJUDICACIÓ DE PLACES i MODALITATS DE JORNADA
Les places, i per tant les diferents  modalitats de jornada, s'adjudiquen en funció de l'ordre resultant de les llistes definitives.
Quan es consulten aquestes llistes  s'ha de considerar el nombre de places, segons edat i escola, i el lloc que s'ocupa.

                                                            RESERVA DE PLACES PER A INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS. 
Segons normativa, a tots els grups es fa reserva d'una plaça per a infants amb NEE. En cas de no ser ocupada, s'ocupa com a vacant ordinària.

La Direcció d'Ensenyament  podrà modificar el nombre de grups atenent el resultat del procés de preinscripció.

                                                           MODALITATS DE JORNADA
Jornada completa, 6h 30' de servei
Jornada intensiva, 5h  de servei de les 8,00 a les 13,00h
Jornada de matí, 3h 15' de servei
Jornada de tarda, 2h 45' de servei
Jornada compactada a l'EBM Rocafonda, 6h 30' de servei amb servei de menjador inclòs

                                                         HORARI DEL SERVEI ESCOLAR
Les famílies podran escollir horari, dins la franja de 
Jornada compactada amb servei de menjador, es podrà escollir horari dins la franja de 
Es podrà demanar servei de permanències de 7.30 a 8.00h, de 17.30 a 18.00h; s’obrirà amb una demanda 
mínima de 8 sol.licituds

Infants nascuts 2018

2019  
de vacants per a cada curs és el que resulta de deduir del nombre

grups la reserva corresponent a la previsió d’alumnes del curs anterior.  

cripció  
hauran de presentar-se dins el període de preinscripció. 

Només es podrà fer una sol·licitud de preinscripció per infant. Si es presenta més d’una 
s’invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Si la duplicitat és per desacord entre els 

fins que no hi hagi una resolució judicial, es demanarà presentin una nova 
preinscripció signada per tots dos per poder optar a una plaça d’escola bressol municipal, tant en el 
moment de la preinscripció com en cas de matrícula viva. 

mília podrà sol· licitar fins a un màxim de 3 escoles bressol, indicant l’ordre de preferència

La sol·licitud es podrà fer 
a través de www.mataro.cat 

a les oficines d’atenció ciutadana o a les oficines de la Direcció

Per accedir al tràmit online s’haurà d’introduir un  codi PIN que la Direcció d’Ensenyament  
comunicarà per correu postal  a les famílies amb infants en edat d’accedir a una escola bressol; a 
més del PIN, i per garantir la protecció de dades, s’haurà d’introduir  la data de naixement del 

Documentació a presentar: 
Juntament amb la sol· licitud i en el mateix termini de presentació de sol· licituds cal presentar la 

que identifica la persona o persones sol·licitants,  DNI/NIE escanejat.

 jornada 

intensiva

 jornada 

matí/

intensiva

 jornada 

tarda

TOTAL 

PLACES

 jornada 

completa

 jornada 

intensiva

 jornada 

matí/

intensiva

 jornada 

tarda

compactada 

amb 

menjador

TOTAL 

PLACES

2 2 10 19 2 3

2 2 10 28 1 6

8 8

2 2 10 16 12 1 4

0 2

2 2 10 17 11 1 4

2 2 10 22 4 6

8 8

2 2 10 25 5 6

nascuts 

2018

EB CERDANYOLA
EB ELNA
EB ELS GARROFERS
EB ELS MENUTS
EB LA LLÀNTIA
EB LA RIERETA
EB LES FIGUERETES
EB ROCAFONDA
EB T A B A L E T

                                                                                      
ADJUDICACIÓ DE PLACES i MODALITATS DE JORNADA

Les places, i per tant les diferents  modalitats de jornada, s'adjudiquen en funció de l'ordre resultant de les llistes definitives.
Quan es consulten aquestes llistes  s'ha de considerar el nombre de places, segons edat i escola, i el lloc que s'ocupa.

RESERVA DE PLACES PER A INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS. 
Segons normativa, a tots els grups es fa reserva d'una plaça per a infants amb NEE. En cas de no ser ocupada, s'ocupa com a vacant ordinària.

La Direcció d'Ensenyament  podrà modificar el nombre de grups atenent el resultat del procés de preinscripció.

MODALITATS DE JORNADA

, 5h  de servei de les 8,00 a les 13,00h

, 6h 30' de servei amb servei de menjador inclòs

HORARI DEL SERVEI ESCOLAR
Les famílies podran escollir horari, dins la franja de 8.00 a 13.00h i de 14.45 a 17.30h
Jornada compactada amb servei de menjador, es podrà escollir horari dins la franja de 8.00 a16.00 h
Es podrà demanar servei de permanències de 7.30 a 8.00h, de 17.30 a 18.00h; s’obrirà amb una demanda 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE MATARÓ 
 OFERTA PLACES VACANTS, AMB LES DIFERENTS MODALITATS DE JORNADA 

Infants nascuts 2018 Infants nascuts 2017

26

31

20

6 

de vacants per a cada curs és el que resulta de deduir del nombre de places escolars dels 
 

 

 
Si es presenta més d’una   

s’invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Si la duplicitat és per desacord entre els 
fins que no hi hagi una resolució judicial, es demanarà presentin una nova 

preinscripció signada per tots dos per poder optar a una plaça d’escola bressol municipal, tant en el 

, indicant l’ordre de preferència 

ciutadana o a les oficines de la Direcció d’Ensenyament 

Per accedir al tràmit online s’haurà d’introduir un  codi PIN que la Direcció d’Ensenyament  
comunicarà per correu postal  a les famílies amb infants en edat d’accedir a una escola bressol; a 

a protecció de dades, s’haurà d’introduir  la data de naixement del 

Juntament amb la sol· licitud i en el mateix termini de presentació de sol· licituds cal presentar la 
DNI/NIE escanejat. 

TOTAL 

PLACES

 jornada 

completa

 jornada 

intensiva

compactada 

amb 

menjador

TOTAL 

PLACES

24 25 25

35 15 15

31 26

33 17 17

28 26

33 22 22

32 13 13

20 19

36 16 16

nascuts 

2018

nascuts 

2017

nascuts 

2016

1 2 3
1 3 3
1 3 3
1 3 3
0 2 2
1 3 3
1 3 3
1 2 2
1 3 3

Nombre de grups per edats

 OFERTA PLACES VACANTS, AMB LES DIFERENTS MODALITATS DE JORNADA 

26

Infants nascuts 2016

19

26



 

 

Consulta dades Via Oberta
acreditatius de la situació que fonamenta la seva 
òrgans gestors municipals puguin consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti 
el consentiment de l’interessat perquè es realitzin les esmentades consultes.
 

La preinscripció es pot 
39/2015, que a l’article 28 contempla que no és necessari el consentiment dels interessats per a la 
consulta de dades disponibles a qualsevol administració per canals telemàtics. No s’
interessats a utilitzar el sistema de “clau concertada” ja que també es pot fer la preinscripció de 
manera presencial. 
 
Preinscripció presencial
Es podrà fer a les oficines d’atenció ciutadana o a les oficines de la Direcció d’Ensenyament
Tot i que es faci presencial, es tramitarà on line si es disposa del codi pin

Per a la preinscripció presencial, i per si fos necessari, s’ha dissenyat un full de preinscripció en 
format paper (Annex 6 
Obligatòriament s’haurà de fer el tràmit presencial
- 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 
- 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/NIE del pare, mare o el tutor, la tut
Original i fotocòpia del llibre de família
Documentació justificativa dels criteris que s’al· leguen (original i còpia)

- Quan el domicili habitual que s'al· lega no coincideix amb el del DNI, caldrà presentar en el 
moment de matriculació 
DNI 
En aquest cas, caldrà presentar el DNI renovat amb l'adreça correcta dins el termini de 
matriculació. 
Les sol·licituds presencials de preinscripció podran ésser presentades a le
d’Ensenyament i a les Oficines d’Atenció Ciutadana. 
Les sol·licituds s’entraran per registre de l’Ajuntament i el número de registre d’entrada (número 
d’anotació) serà l’identificatiu en la publicació de les llistes.
Les reclamacions a les llistes amb les puntuacions obtingudes es presentaran únicament a les 
oficines d’Ensenyament, amb registre d’entrada. 
La Comissió d’escolarització les valorarà i la seva resolució quedarà recollida a les llistes 
definitives. 
D’acord al punt 7 de la Resolució 
escoles. Serà públic, a les oficines de la Direcció d’Ensenyament.
 
Les sol·licituds es podran presentar a:
- Direcció d’Ensenyament, baixada de les Figueretes 1, 2n 

o dilluns
o dimarts i dijous de 8.

- Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC) La Riera
o de dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 hores, 
o divendres de 9.00 a 14.

- Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC) Rocafonda,
- Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC)

Via Oberta: No caldrà que l’interessat aporti els certificats o altres documents 
acreditatius de la situació que fonamenta la seva sol·licitud o les circumstàncies 
òrgans gestors municipals puguin consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti 
el consentiment de l’interessat perquè es realitzin les esmentades consultes.

 presentar amb el sistema de "clau concertada"(codi PIN)
39/2015, que a l’article 28 contempla que no és necessari el consentiment dels interessats per a la 
consulta de dades disponibles a qualsevol administració per canals telemàtics. No s’

litzar el sistema de “clau concertada” ja que també es pot fer la preinscripció de 

Preinscripció presencial 
Es podrà fer a les oficines d’atenció ciutadana o a les oficines de la Direcció d’Ensenyament

ot i que es faci presencial, es tramitarà on line si es disposa del codi pin

Per a la preinscripció presencial, i per si fos necessari, s’ha dissenyat un full de preinscripció en 
 ) 

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, 

 

Documentació a presentar si es fa presencial 
Original i fotocòpia del DNI/NIE del pare, mare o el tutor, la tut
Original i fotocòpia del llibre de família  
Documentació justificativa dels criteris que s’al· leguen (original i còpia)

Quan el domicili habitual que s'al· lega no coincideix amb el del DNI, caldrà presentar en el 
moment de matriculació el document renovat o el justificant de sol·licitud de cita per renovar el 

En aquest cas, caldrà presentar el DNI renovat amb l'adreça correcta dins el termini de 

Les sol· licituds presencials de preinscripció podran ésser presentades a le
d’Ensenyament i a les Oficines d’Atenció Ciutadana.  
Les sol·licituds s’entraran per registre de l’Ajuntament i el número de registre d’entrada (número 
d’anotació) serà l’identificatiu en la publicació de les llistes. 
Les reclamacions a les llistes amb les puntuacions obtingudes es presentaran únicament a les 
oficines d’Ensenyament, amb registre d’entrada.  
La Comissió d’escolarització les valorarà i la seva resolució quedarà recollida a les llistes 

al punt 7 de la Resolució ENS/603/2018, es farà un únic sorteig  per al conjunt de
escoles. Serà públic, a les oficines de la Direcció d’Ensenyament. 

Les sol·licituds es podran presentar a: 
Direcció d’Ensenyament, baixada de les Figueretes 1, 2n pis;  

illuns, dimecres i divendres de 8.30 a 14.00 hores,  
dimarts i dijous de 8.30 a 17.30 hores. 

Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC) La Riera, La Riera, 48,  
de dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 hores,  
divendres de 9.00 a 14.00 hores. 

Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC) Rocafonda, carrer de Josep Punsola, 47, 
Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC) Molins, carrer de Nicolau Guanyabens,
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No caldrà que l’interessat aporti els certificats o altres documents 
sol· licitud o les circumstàncies previstes, quan els 

òrgans gestors municipals puguin consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti 
el consentiment de l’interessat perquè es realitzin les esmentades consultes. 

(codi PIN), regulat per la Llei 
39/2015, que a l’article 28 contempla que no és necessari el consentiment dels interessats per a la 
consulta de dades disponibles a qualsevol administració per canals telemàtics. No s’obliga als 

litzar el sistema de “clau concertada” ja que també es pot fer la preinscripció de 

Es podrà fer a les oficines d’atenció ciutadana o a les oficines de la Direcció d’Ensenyament. 
ot i que es faci presencial, es tramitarà on line si es disposa del codi pin.  

Per a la preinscripció presencial, i per si fos necessari, s’ha dissenyat un full de preinscripció en 

si s’al·leguen els  següents criteris: 

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

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

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

Documentació justificativa dels criteris que s’al· leguen (original i còpia) 

Quan el domicili habitual que s'al· lega no coincideix amb el del DNI, caldrà presentar en el 
el justificant de sol·licitud de cita per renovar el 

En aquest cas, caldrà presentar el DNI renovat amb l'adreça correcta dins el termini de 

Les sol· licituds presencials de preinscripció podran ésser presentades a les oficines de la Direcció 

Les sol·licituds s’entraran per registre de l’Ajuntament i el número de registre d’entrada (número 

Les reclamacions a les llistes amb les puntuacions obtingudes es presentaran únicament a les 

La Comissió d’escolarització les valorarà i la seva resolució quedarà recollida a les llistes 

, es farà un únic sorteig  per al conjunt de les nou 

carrer de Josep Punsola, 47,  
carrer de Nicolau Guanyabens, 23-25,  



 

 

- Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC) Cerdanyola,
- Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC)
-  Punt d'Atenció Ciutadana

Horari OFIAC 
 
15.- Procés de matricula
A les llistes definitives d’
d’altres, quedaran convocats en 
Transcorregut el termini, sense haver formalitzat la matrícula ni
presentar-la, es considerarà que renuncia a la plaça i s’oferirà al següent infant que figuri en la llista 
d’espera. 
 
Els infants que hagin obtingut trasllat de centre també hauran de realitzar el procés de matriculació. 
 
La informació i documentació necessària per tal de formalitzar la matrícula es publicarà al web, 
Les matrícules es podran formalitzar a  
d’Ensenyament.   
Les modalitats de jornada s’adjudicaran e
vigència al llarg de tot el curs escolar 
 
Seran excloses de les llistes d’espera:
- La família que renunciï a la primera opció d’escola demanada
- la família que renunciï si se li ha ofert

en primera opció 
 
Es mantindran dins de la llista d’esper
- si la renúncia és a alguna de les següents opcions de centre
- si se li ofereix un sol tipus de jornada, que no és del seu interès.

Si hi ha places vacants, e
viva, fins al mes de març de 201
 
16.- Documentació pròpia
A més de la documentació obligatò
de Catalunya, per tal de formalitzar la matrícula caldrà aportar: 
 
- Fotocòpia del llibre de família si la preinscripció s’ha fet on line
- TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a
- Full d’autorització de domiciliació bancària degudament complimentat i signat amb la 

fotocòpia annexada 
- Resguard del pagament de l’import de la primera  quota corresponent al mes de setembre del 

curs escolar 2018 - 
- Full de sol· licitud de jornada i 

correus). 
 

La matrícula quedarà condicionada a l’aportació de la documentació requerida. (renovació 
DNI, o d’altres) 

17.- Gestió de les llistes d’espera
Les llistes d’espera seran vigents fins al següent procés de preinscripció.
Les vacants que es produeixin al llarg del curs s’oferiran en funció de l’ordre de les llistes d’espera
 
Ordre en que s’han d’oferir
- Llista espera 1a opció
- Llistes espera altres opcions (2a i3a  )

Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC) Cerdanyola,  passeig de Ramon Berenguer III, 82
Oficina d'Atenció Ciutadana (OFIAC) Pla d'en Boet, carrer de Juan Sebastián Elcano, 6 
Punt d'Atenció Ciutadana Cirera, carrer de Cadis 1,   

Horari OFIAC de dilluns a dijous de 9.00 a 15.00 hores i divendres de 9.00 a 14.00 hores

Procés de matriculació 
A les llistes definitives d’admesos els infants que han obtingut plaça, tant en primera opció com en 
d’altres, quedaran convocats en dia, hora i lloc per tal de formalitzar la matrícula
Transcorregut el termini, sense haver formalitzat la matrícula ni justificat la impossibilitat de 

la, es considerarà que renuncia a la plaça i s’oferirà al següent infant que figuri en la llista 

Els infants que hagin obtingut trasllat de centre també hauran de realitzar el procés de matriculació. 

La informació i documentació necessària per tal de formalitzar la matrícula es publicarà al web, 
es podran formalitzar a  les pròpies escoles bressol o a les oficines de la Direcció 

Les modalitats de jornada s’adjudicaran en funció de l’ordre de les llistes definitives, que tindran 
vigència al llarg de tot el curs escolar 2018 -2019. 

Seran excloses de les llistes d’espera: 
La família que renunciï a la primera opció d’escola demanada 
la família que renunciï si se li ha ofertat més d’una modalitat de jornada de l’escola demanda 

Es mantindran dins de la llista d’espera 
si la renúncia és a alguna de les següents opcions de centre.  
i se li ofereix un sol tipus de jornada, que no és del seu interès.  

ha places vacants, es podrà formalitzar matricula,  tant de les llistes d’espera com de matrícula 
viva, fins al mes de març de 2019,  per incorporar-se al mes d’abril. 

Documentació pròpia per formalitzar la matrícula 
A més de la documentació obligatòria marcada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, per tal de formalitzar la matrícula caldrà aportar:  

Fotocòpia del llibre de família si la preinscripció s’ha fet on line 
TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a 
Full d’autorització de domiciliació bancària degudament complimentat i signat amb la 
fotocòpia annexada  
Resguard del pagament de l’import de la primera  quota corresponent al mes de setembre del 

 2019 . 
Full de sol· licitud de jornada i d’horari per al curs 2018 -2019, amb dades familiars (telèfons, 

La matrícula quedarà condicionada a l’aportació de la documentació requerida. (renovació 

les llistes d’espera durant el curs  
seran vigents fins al següent procés de preinscripció.

que es produeixin al llarg del curs s’oferiran en funció de l’ordre de les llistes d’espera

Ordre en que s’han d’oferir 
Llista espera 1a opció 
Llistes espera altres opcions (2a i3a  ) 

8 

passeig de Ramon Berenguer III, 82 
Pla d'en Boet, carrer de Juan Sebastián Elcano, 6  

de dilluns a dijous de 9.00 a 15.00 hores i divendres de 9.00 a 14.00 hores 

admesos els infants que han obtingut plaça, tant en primera opció com en 
dia, hora i lloc per tal de formalitzar la matrícula. 

justificat la impossibilitat de 
la, es considerarà que renuncia a la plaça i s’oferirà al següent infant que figuri en la llista 

Els infants que hagin obtingut trasllat de centre també hauran de realitzar el procés de matriculació.  

La informació i documentació necessària per tal de formalitzar la matrícula es publicarà al web,  
o a les oficines de la Direcció 

n funció de l’ordre de les llistes definitives, que tindran 

at més d’una modalitat de jornada de l’escola demanda 

tant de les llistes d’espera com de matrícula 

ria marcada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

Full d’autorització de domiciliació bancària degudament complimentat i signat amb la 

Resguard del pagament de l’import de la primera  quota corresponent al mes de setembre del 

, amb dades familiars (telèfons, 

La matrícula quedarà condicionada a l’aportació de la documentació requerida. (renovació 

seran vigents fins al següent procés de preinscripció. 
que es produeixin al llarg del curs s’oferiran en funció de l’ordre de les llistes d’espera 



 

 

Canvis de modalitat de jornada:
- Les famílies que, en el moment de fer la matrícula, vulguin optar a un canvi de jornada i 

així ho sol·licitin per escrit, en el cas de produir
oferirà segons l’ordre de les llistes d

- Les famílies que vulguin optar a un canvi de jornada i així ho sol·licitin fora de la matrícula, 
hauran de sol· licitar
s’ordenaran per odre de registre d’entrada, independe

- En el cas que es generi una vacant d’una modalitat de jornada
l’escola que ho hagin sol·licitat

- En el cas que es generi
amb bessons ja matriculats, no es podrà canviar la modalitat de jornada dels dos germans.

 
Gestió de la matrícula viva, un cop exhaurides les llistes d’espera
A partir del 2 de juliol de 2018 s’acceptaran 
preinscripció fora de termini. Annex 7
 
 Protocol en  l’oferta de places
- Es farà oferta pública d’aquelles vacants amb les llistes d’espera exhaurides.
- L’oferta de vacants es publicarà al web de l’Ajuntament 

municipals i al tauler d’anuncis de la Direcció d’Ensenyament.
- Les famílies interessades,  hagin participat o no en el procés 

no alumnes de les escoles bressol municipals, hauran de presentar una sol·licitud per les 
vacants ofertades en l’anunci . Totes les sol·licituds rebudes tindran la mateixa consideració i 
s’ordenaran per número de registr

En el cas que es generi una vacant i s’hagi d’oferir a una família amb bessons, hi haurà la 
possibilitat de matricular als dos fills
autorització a la inspecció del Departament d’Ensenyam
 
Lactants matrícula viva
D’acord amb el punt 8 d’aquesta Normativa, n
d’escola bressol als infants que 
Dels infants que compleixin aquest requisit, 
registre d’entrada. 
No es fan reserves de plaça. Per tant, si en el moment de fer la sol· licitud  una família demana que 
vol ocupar la plaça un mes en concret, no es tindrà en compte la seva sol·licitud

18.- Reclamacions 

Les persones interessades poden presentar reclamacions davant la comissió d’escolarització en 
relació amb les decisions d’aquest òrgan que els afectin, en el termini dels tres dies designats al 
calendari de preinscripci
 
El regidor delegat d’Educació
Equipaments Municipals i Sostenibilitat 
   
 
Miquel Àngel Vadell Torres
 
 
 
Mataró, 20 de març de 
 
 

Canvis de modalitat de jornada: 
Les famílies que, en el moment de fer la matrícula, vulguin optar a un canvi de jornada i 
així ho sol·licitin per escrit, en el cas de produir-se una vacant en aquella modalitat, se’ls 
oferirà segons l’ordre de les llistes definitives.  

Les famílies que vulguin optar a un canvi de jornada i així ho sol·licitin fora de la matrícula, 
hauran de sol· licitar-ho per escrit mitjançant instància per registre. Aquestes sol· licituds 
s’ordenaran per odre de registre d’entrada, independentment de l’ordre de les llistes definitives.
En el cas que es generi una vacant d’una modalitat de jornada primer s’oferirà als alumnes de 
l’escola que ho hagin sol·licitat, en funció de l’ordre resultant de les llistes definitives
En el cas que es generi una vacant d’una modalitat de jornada i s’hagi d’oferir a una família 
amb bessons ja matriculats, no es podrà canviar la modalitat de jornada dels dos germans.

Gestió de la matrícula viva, un cop exhaurides les llistes d’espera 
A partir del 2 de juliol de 2018 s’acceptaran sol·licituds fora de termini. S’haurà d’omplir el full de 
preinscripció fora de termini. Annex 7 

l’oferta de places 
Es farà oferta pública d’aquelles vacants amb les llistes d’espera exhaurides.
L’oferta de vacants es publicarà al web de l’Ajuntament www.mataro.cat
municipals i al tauler d’anuncis de la Direcció d’Ensenyament. 

interessades,  hagin participat o no en el procés ordinari de preinscripció, siguin o 
no alumnes de les escoles bressol municipals, hauran de presentar una sol·licitud per les 
vacants ofertades en l’anunci . Totes les sol·licituds rebudes tindran la mateixa consideració i 
s’ordenaran per número de registre d’entrada. 

En el cas que es generi una vacant i s’hagi d’oferir a una família amb bessons, hi haurà la 
possibilitat de matricular als dos fills. Si suposa augment de ràtio, cal prèviament sol· licitar 
autorització a la inspecció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Lactants matrícula viva 
D’acord amb el punt 8 d’aquesta Normativa, només s’oferirà la possibilitat
d’escola bressol als infants que hagin complert  les 16 setmanes. 
Dels infants que compleixin aquest requisit, s’ordenaran les sol· licituds per ordre del número del 

No es fan reserves de plaça. Per tant, si en el moment de fer la sol· licitud  una família demana que 
vol ocupar la plaça un mes en concret, no es tindrà en compte la seva sol·licitud

Les persones interessades poden presentar reclamacions davant la comissió d’escolarització en 
relació amb les decisions d’aquest òrgan que els afectin, en el termini dels tres dies designats al 
calendari de preinscripció i matriculació propi de les escoles bressol municipals.

El regidor delegat d’Educació, Espais Públics,  
Municipals i Sostenibilitat      

Miquel Àngel Vadell Torres 

de 2018 

9 

Les famílies que, en el moment de fer la matrícula, vulguin optar a un canvi de jornada i 
se una vacant en aquella modalitat, se’ls 

Les famílies que vulguin optar a un canvi de jornada i així ho sol·licitin fora de la matrícula, 
ho per escrit mitjançant instància per registre. Aquestes sol· licituds 

ntment de l’ordre de les llistes definitives. 
primer s’oferirà als alumnes de 

en funció de l’ordre resultant de les llistes definitives 
i s’hagi d’oferir a una família 

amb bessons ja matriculats, no es podrà canviar la modalitat de jornada dels dos germans. 

. S’haurà d’omplir el full de 

Es farà oferta pública d’aquelles vacants amb les llistes d’espera exhaurides. 
www.mataro.cat, a les escoles bressol 

ordinari de preinscripció, siguin o 
no alumnes de les escoles bressol municipals, hauran de presentar una sol·licitud per les 
vacants ofertades en l’anunci . Totes les sol·licituds rebudes tindran la mateixa consideració i 

En el cas que es generi una vacant i s’hagi d’oferir a una família amb bessons, hi haurà la 
. Si suposa augment de ràtio, cal prèviament sol· licitar 

ent de la Generalitat. 

possibilitat d’ocupar una plaça 

s’ordenaran les sol· licituds per ordre del número del 

No es fan reserves de plaça. Per tant, si en el moment de fer la sol· licitud  una família demana que 
vol ocupar la plaça un mes en concret, no es tindrà en compte la seva sol·licitud fins aquell  mes. 

Les persones interessades poden presentar reclamacions davant la comissió d’escolarització en 
relació amb les decisions d’aquest òrgan que els afectin, en el termini dels tres dies designats al 

ó i matriculació propi de les escoles bressol municipals. 


