
T’ho posem fàcil! 

Per a les preinscripcions d’escoles bressol municipals 

Per a qualsevol dubte o consulta podeu trucar al 010. 

Per a incidències tecnològiques contacteu-nos a seu@ajmataro.cat 
010 
 
Telèfon d’Atenció 
Ciutadana 

 Entreu a la Seu Electrònica a seu.mataro.cat i 

trobareu el tràmit de preinscripció d’Escoles 

Bressol a la portada com a destacat o entreu a 

l’apartat Ensenyament, Formació i Activitats de 

Lleure.  
 

Inicieu el tràmit i cliqueu “Accés amb 

identificació” 

 

Podeu accedir amb idCat, idCat 

Mòbil, cl@ve o qualsevol altre 

certificat electrònic reconegut. Si no 

en disposeu, al mateix moment 

podeu donar-vos d’alta a idCat 

Mòbil clicant a Dona’m d’alta 
 

Un cop al formulari de tramitació, empleneu les dades dels progenitors i el sistema us 

mostrarà les dades dels menors de tres anys.  

 

Seleccioneu el menor que correspongui i empleneu la resta de dades demanades. 

Recordeu que s’ha de fer una sol·licitud per menor. En cas de fer una sol·licitud per un 

menor no empadronat amb la persona interessada podreu afegir les dades manualment.  
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 Seleccioneu les escoles bressol 

on sol·liciteu plaça, indiqueu les 

dades a efectes de barem i 

annexeu la documentació 

específica, si és el cas.  
 
 

Accepteu la política de privadesa i l’autorització a la 

consulta de dades.  

 

Recordeu que en la preinscripció esteu autoritzant a 

l’Ajuntament a consultar les dades necessàries per 

verificar el contingut de la petició i enllestir el tràmit.  

En acabar la tramitació 

podeu descarregar-vos el 

comprovant.  

 

El sistema us facilita el 

número de sol·licitud que 

serà la referència a les 

llistes baremades i defini-

tives i rebreu un correu 

electrònic de confirmació.  
 

Necessiteu més ajuda? 
 

Utilitzeu el correu seu@ajmataro.cat per contactar-nos si teniu alguna incidència. 

 

Si no podeu efectuar la sol·licitud de preinscripció per internet podeu sol·licitar cita 

prèvia amb el Servei d’Atenció Ciutadana a www.mataro.cat/citaprevia o trucant 

gratuïtament al Telèfon 010 (900 859 009 si truqueu des de fora de Mataró).  


