ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL RALET-RALET
1 PLAÇA VACANT DE P0 (nats fins al 23 de maig de 2017)
I 4 PLACES VACANTS DE P2 (nats el 2015)
PER AL CURS 2017-18
Les bases aprovades per Decret d’Alcaldessa que regulen el procés de preinscripció de
l’escola bressol municipal estableixen a l’article 14 que, s’atendran les demandes de plaça, al
llarg del curs escolar, sempre i quan es produeixin places vacants i que l’infant compleixi amb
els requisits d’edat que es requereixen.
En aquest cas, quan hi hagi vacants, aquestes es publicitaran, recepcionant entre els dies
establerts al calendari totes les sol·licituds que hi hagi.
S’efectuarà la baremació, sorteig si escau, adjudicació de les places i matriculació per tal
d’iniciar les classes el 12 i 13 de setembre.
No hi haurà llista d’espera en processos que es puguin dur a terme, fora del període ordinari.
Calendari
21 al 31 d’agost, recepció de sol·licituds
Entre l’1 i el 8 de setembre: baremació, sorteig si escau, i matriculació
12-13 de setembre: inici de les classes
Documentació per la preinscripció:
La documentació següent s’haurà presentar i registrar a l’OAC (oficina d’atenció al ciutadà)
de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores:
-full de preinscripció emplenat i signat per ambdós progenitors
-original i fotocòpia del llibre de família
-original i fotocòpia del DNI dels progenitors (si l’adreça del DNI o NIE no coincideix amb la de
la preinscripció caldrà presentar el DNI -d’almenys d’un dels sol·licitants- renovat amb la
nova adreça en el moment de fer la matrícula tal i com preveu l’article 8 de l’ Annex 12 de la
Resolució)
-Original i fotocòpia de la targeta sanitària
Altra documentació per puntuar per criteris complementaris:
- Família nombrosa: carnet
- Per treball d’ambdós progenitors/es: informe de vida laboral emes entre el 21 i el 31
d’ agost o conformitat a que l’administració consulti les dades
Per mes informació https://seu.matadepera.cat/

