Escola bressol Quermany Petit
Carrer Quermany, s/n
17256 Pals
972 66 72 98
quermanypetit@suara.coop
@ebquermanypetit

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
PREINSCRIPCIÓ
 Presentació de sol·licituds a través del KinderTic: del 13 al 24 de maig de 2019
 Presentació de sol·licituds a l’escola bressol: del 13 al 24 de maig de 2019
 Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019
 Termini per presentar reclamacions: del 5 al 11 de juny de 2019
 Sorteig del número de desempat: 12 de juny de 2019
 Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si
escau, de la llista d'espera: 18 de juny de 2019

MATRICULA
 Període de matrícula: del 19 al 26 de juny de 2019
Tant la preinscripció com la matrícula es realitzaran a la mateixa escola bressol. En horari de
dilluns de 14:30h-17h i de dimarts a divendres de 9h a 11h. En cas de no poder en els horaris
que s’ofereixen podeu trucar al 972.66.72.92 per parlar amb direcció i concretar una hora.

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
La sol·licitud de preinscripció s’ha de formalitzar durant el període indicat al calendari. Hi ha la
possibilitat de realitzar-la de dues maneres. La primera opció serà mitjançant l’imprès
disponible en el centre educatiu en les dates indicades.
La segona opció serà a través de l’aplicació del KinderTic, tot accedint al següent link:
https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/81-quermanypetit. Caldrà omplir la sol·licitud
amb les dades que es demanin (i presentar la documentació a l’escola bressol)
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DOCUMENTACIÓ a presentar a la PREINSCRIPCIÓ
El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació
següent:
o Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si

l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
o Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o

guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta
de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris,
document d'identitat del país d'origen.
o Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també
es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la
documentació alternativa que la persona aporta.

CRITERIS DE PRIORITAT i BAREM
Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (generals o
complementaris) han de presentar la documentació que a continuació s'indica per a cada
criteri.
a) Criteris generals
1) Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar
la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballenen (en el moment de
presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada
mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o
amb un contracte laboral o administratiu).
La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està
escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (una escola
pública d'infantil i primària i l'institut adscrit quan l'escola només està adscrita a aquest
institut).
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Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la
composició de la família acollidora.
Barem: 40 punts
Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.
2) Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del
lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
Barem
o Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
o Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del

pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins
l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
o Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc,

però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.
Documentació
o Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on

consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
o Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la

targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE,
certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar
que conviu amb la persona sol·licitant.
o

Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte
laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors
en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i
s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i
baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037)
3) Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o

el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció,
calculat en funció dels fills a càrrec.
Barem: 10punts
Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de
la renda mínima d'inserció.
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4) Discapacitat (igual o superior al 33 %) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el
germà o germana.
Barem: 10punts
Documentació
o Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la

persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies.
o També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents

d'altres comunitats autònomes.
o Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de

la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau
total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda
una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

b) Criteris complementaris
5) L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.
Barem: 15punts
Documentació: original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental
vigent.

CONSULTA ELS RESULTATS
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional
En les dates que es detallen en el calendari, els centres publiquen al seu tauler d'anuncis les
llistes de les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació.
En aquestes llistes també es dóna a conèixer el número assignat a cada sol·licitud presentada i
que serveix per ordenar-les en cas d'empat.
Durant el període de reclamacions, si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna
errada en les dades, es pot presentar una reclamació al mateix centre.
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Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds
El dia indicat en el calendari es fa el sorteig públic per determinar el número a partir del qual
es fa l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.
Publicació de les places assignades
Finalment, cada centre publica al seu tauler d'anuncis la llista de places assignades als alumnes
que el van sol·licitar en primer lloc.

DOCUMENTACIÓ a presentar a la MATRÍCULA
Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari.
Per formalitzar la matrícula cal presentar una fotocòpia del carnet de vacunacions amb les
dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar el carnet de salut de l'infant o un
certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
Si l'infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar
un certificat mèdic oficial justificatiu.
Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud
de preinscripció. Si en formalitzar la matrícula es modifica el domicili familiar respecte l'al·legat
en el procés de preinscripció, i aquest nou domicili implica que la sol·licitud de preinscripció
hauria obtingut una puntuació inferior pel criteri de prioritat de proximitat del domicili
familiar, el centre ha d'informar d'aquesta circumstància a la comissió de garanties d'admissió
corresponent per tal que es pugui investigar si ha existit un possible frau en el procés de
preinscripció.
També caldrà portar el número de compte bancari, on es passaran les quotes mensuals i dues
fotografies mida carnet.
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SERVEIS QUE S’OFEREIXEN: quotes i jornades
TAXES PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ESCOLA BRESSOL I DE CASALS.
Quotes Escola Bressol (de setembre a juny):
SERVEI

Horari

Matrícula anual

Preu
75,00 €

Opció horària A
Quota mensual jornada partida

09:00 a 12:15
15:00 a 17:00

Dinar de càtering i descans

12:15 a 15:00

Dinar amb menjar de casa i descans (*)

12:15 a 15:00

i 149,50 €
110,00 € mensuals /
6,50 € diaris
70,00 € mensuals /
4,50 € diaris

Opció horària B
Quota mensual jornada intensiva

08:00 a 15:00

149,50 €
80,00 € mensuals /
4,50 € diaris
60,00 € mensuals /
3,50 € diaris

Dinar de càtering i descans
Dinar amb menjar de casa i descans (*)
Opció horària C
Quota mensual matins

08:00 a 12:15

Servei de migdia sense dinar

12:15 a 13:00

Servei de migdia amb càtering

12:15 a 13:00

Servei de migdia amb dinar de casa (*)

12:15 a 13:00

115,00 €
25,00 € mensuals /
2,00 € diaris
105,00 € mensuals
6,00 € diaris
40,00 € mensuals /
3,00 € diaris

/

Opció horària D
Quota mensual tardes
Hores addicionals (**)

15:00 a 17:30

75,00 €

Fixes mensuals

30 € mensuals per hora
o fracció

Hores esporàdiques

2,50 € per hora o fracció

(*) només pels nadons (fins als 12 mesos)
(**) el còmput d’hores de permanència dels infants a l’escola mai pot ser superior a 8 hores
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Quotes del Casalet d’Estiu de l’Escola Bressol (juliol i agost):
SERVEI
Matrícula i quota de
material
Quota
mensual
jornada complerta
Quota
mensual
matins
Quota mensual tardes
Quota
setmanal
jornada complerta
Tardes esporàdiques
Servei de migdia
sense càtering
Servei de migdia amb
càtering
Dinar i descans amb
menjar de casa (*)
Dinar i descans amb
càtering

Horari

Preu alumnes

Preu no alumnes
70,00 €

8h a 12:45h i
15h a 17h
8h a 12:45h

149,50 €

175,00 €

115,00 €

140,00 €

15h a 17h
8h a 12:45h i
15h a 17h
15h a 17h
12:15 a 13:15h

75,00 €
55,00 €

95,00 €
70,00 €

5,00 €
25,00 € mensuals /
2,00 € diaris
105,00 € mensuals /
6,00 € diaris
60,00 € mensuals /
5,00 € diaris
130,00 € mensuals /
6,50 € diaris

5,00 €
25,00 € mensuals
2,00 € diaris
110,00 € mensuals
6,00 € diaris
60,00 € mensuals
5,00 € diaris
130,00 € mensuals
6,50 € diaris

12:15 a 13:15h
12:15 a 15h
12:15 a 15h

(*) només pels nadons (fins als 12 mesos)
Nota: la tarifa d’alumnes s’aplicarà als nens que ja estiguessin matriculats a l’escola en el curs
que acaba al juny o ja tinguin matrícula formalitzada per començar el curs al setembre.

Podeu consultar el procés de Preinscripció i Matricula a la web:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/

/
/
/
/

