Calendari de preinscripcions i matrícules 2021-2022
Jornades de portes obertes :
Dimecres 24 de març i divendres 30 d’abril de 2021, visites concertades amb grups
reduïts a les 17’30 o a les 18’30h (prèvia cita telefònica).
Presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny de
2021.
Termini per presentar reclamacions: del 5 al 8 de juny de 2021.
Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb la puntuació definitiva, dels
infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 15 de juny de 2021.
Període de matrícula: del 16 al 22 juny de 2021, ambdós inclosos.
Documentació que cal presentar per a fer la preinscripció


Sol·licitud degudament emplenada.



Original i fotocòpia del llibre de família.



Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal que signa la sol·licitud de
preinscripció.



Certificat d’empadronament, en cas de viure a Cornellà del Terri i/o Palol de
Revardit.



Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant.



Documentació relativa a tots aquells casos que al·leguen condicions especials:
o Certificat de l’empresa en cas que el pare o la mare treballi a Cornellà del
Terri o a Palol de Revardit.
o Certificat en cas que l’infant, el pare, la mare o tutor, germà o germana de
l’infant acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.
o Certificat de l’Escola “La Vall del Terri”, en cas que els germans o germanes
hi assisteixin.
o Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.
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o Certificat conforme el pare, mare o tutor siguin beneficiaris de la prestació
econòmica de la renda de garantida de ciutadania.
o Informe dels serveis socials de l’Ajuntament conforme l’infant té risc de
marginació.
Procés de Preinscripció Escola Bressol “Els Belluguets”
El procés de preinscripció pel proper curs 2021-22 tindrà lloc entre els dies 10 i 21 de
maig (ambdós inclosos) de 2021. I serà un procès preferentment telemàtic (facilitant al
màxim a les famílies aquest procès) tenint en compte les suggerències del departament
d’ensenyament en aquest punt.
1.- Al tractar-se d’una Escola Bressol Municipal, tindran prioritat els infants que juntament
amb els seus pares, mares, i/o tutors legals estiguin empadronats a Cornellà del Terri.
2.- Si el nombre de les sol·licituds és igual o inferior al nombre de places ofertes en el
centre, es consideren admesos tots els infants. Si el nombre de sol·licituds és superior al
nombre de places ofertes en el centre, llavors s’ordenaran les sol·licituds d’acord amb el
resultat de les puntuacions obtingudes en els barems establerts.
3.- Es reservaran dues places a infants amb necessitats educatives especials ( una per
nivell educatiu) i per als que provenen de situacions especials (s’inclouran els infants de
Cornellà que vinguin derivats d’un Centre d’Atenció Precoç i del Serveis Socials d’Atenció
Primària del municipi). Les altres preinscripcions s’ordenaran segons la puntuació
obtinguda al barem. En cas d’empat es dirimirà d’acord amb el resultat d’un sorteig, tal i
com estableix la normativa del Departament d’Ensenyament.
4.- S’invalidaran totes les sol·licituds que no vagin acompanyades de la documentació
pertinent, degudament complimentada i dins del calendari establert.
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Barems de l’escola bressol Els Belluguets:
CRITERIS GENERALS

Punts

Estar empadronat a Cornellà del Terri

150punts

Estar empadronat a Palol de Revardit
Tenir el pare, mare i/o tutor legal que treballin a Cornellà del Terri

90 punts
30 punts

Tenir el pare, mare i/o tutor legal treballen a Palol de Revardit

15 punts

(aquests 4 punts s’exclouen entre ells, se’n tria només un, el que més puntua)

Tenir un germà/ana que assisteixi a la l’Escola Bressol “Els 40 punts
Belluguets” o pares o tutors legals que hi treballen
Tenir un germà/ana que assisteixi a l’Escola La Vall del Terri
40 punts
(aquests 2 punts s’exclouen entre ells, se’n tria només un, el que més puntua)

Quan l’infant, pare, mare, germans i/o tutor legal acreditin 10 punts
discapacitat (igual o superior al 33%)
Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut a la renda 10 punts
garantida de ciutadania.
CRITERIS COMPLEMENTARIS
Tenir la condició legal de família nombrosa o família monoparental

15 punts

MATRICULACIÓ
Documentació necessària per la formalització de la matrícula:


Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.



Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal que signa la sol·licitud de
preinscripció, amb l’adreça renovada(en cas de no haver-ho pogut presentar durant
la preinscripció).



Sol·licitud omplerta del format IBAN -s’entregarà en el propi centre- (la facturació

es farà entre el dia 1- 5 de cada mes).


Pagament de les despeses d’ inci de curs.
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