ESCOLA BRESSOL QUITXALLA
C. Santa Maria, 17
VILABERTRAN
972.501.161
escolabressol@vilabertran.cat
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PER AL NOU CURS 2017-18.
1.- Calendari de preinscripció i matriculació

Presentació de sol·licituds
Publicació de les llistes baremades
Termini per presentar reclamacions
Publicació de les llistes de l’alumnat admès
Període de matriculació

Data
Del 4 al 16 de maig
23 de maig
24 i 25 de maig
1 de juny
Del 5 al 9 de juny

Horaris de preinscripció, sorteig i matrícula:
Preferentment tardes de 15:00 a 16:30h.
Es farà sorteig si es dóna la situació que la demanda superi l’oferta.
Proposta de sorteig: dimarts 30 de maig a les 15:15h al mateix centre.
2.- Documentació i criteris de prioritat:
a) Documentació identificativa a presentar en tots els casos:
-

-

-

Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la
filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o
tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el
NIE o el passaport si es tracta de persones estrangeres.
Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a (targeta sanitària individual),
si en disposa.

b) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat:
Criteris generals
- Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin..........40 punts

- Quan el domicili habitual de l’alumne sigui a Vilabertran .....................................30 punts

* 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.
* Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, amb el de la
targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no
han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de
constar que conviu amb la persona sol·licitant.
- Quan a instància del pare, mare tutor o guardador de l’alumne/a, es pregui a
consideració,en comptes del domicili,l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest
sigui a Vilabertran .................................................................................................................... 20 punts

* Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En
cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a
l’Agència Tributària (model 036).
-

Quan el pare, mare o tutor siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima
d’inserció .............................................................................................................................. 10 punts

*Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la
renda mínima d’inserció.
-

Quan l’alumne/a, pare, mare o germans, acrediti una discapacitat de grau igual o
superior al 33% .................................................................................................................. 10 punts

*Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que alegi aquesta
condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
* També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes
competents d’altres comunitats autònomes.

Criteris complementaris (per desempatar)
-

Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental ......................... 15 punts

* Original i fotocòpia del carnet da família nombrosa o monoparental vigent.
-

Pel fet que l’alumne/a pateixi una malaltia crònica que afecti al seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos celíacs ..................................................... 10 punts

* Informe emès per un metge del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial
amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en
què s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que
afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos celíacs, i s’especifiqui de
quina malaltia es tracta.
-

Pel fet de tenir un germà/na a l’Escola de Vilabertran ....................................10 punts

-

Pel fet de demanar plaça per 2 o més fills .............................................................. 10 punts

3.- Calendari escolar 2017-18
-

L’escola bressol obre de l’ 1 de setembre de 2017 fins al 31 de juliol de 2018.
El curs escolar s’inicia el 12 de setembre de 2017 i acaba el 24 de juliol de 2018.
Vacances de Nadal i Setmana Santa.
Les festes locals i dies de lliure disposició estan per concretar.

4.- Horari i quotes.
Horari:
- El centre obrirà les seves portes de 7:45h a 17:00h.
- Horari escolar de 8:45h a 17:00h
- Hora extra d’acollida, de 7:45h a 8:45h.
Quotes:
- La quota de matrícula és de 100€ anuals, que s’abonaran a principi de curs.
(L’Ajuntament de Vilabertran subvenciona el 50% de la matrícula, als nens/es
empadronats al municipi).
Quota mensual:
o Jornada de matí (de 8:45 a 12:15h): 125€/mes.
o Jornada parcial (de 8:45 a 15:15h): 160€/mes.
o Jornada complerta (de 8:45 a 17:00h): 180€/mes.
*La jornada de matí no dóna opció al servei de menjador, tot i aquest servei, en
cas de necessitat, sempre estarà cobert.
-

o Hora d’acollida matinal (de 7:45 a 8:45h): 30€/mes.
4€/dia.
-

Hi ha una reducció d’un 25% per un segon fill matriculat al centre, i d’un 50% per
un tercer.

-

Servei de menjador:
o Dinar: 6.40€/dia.
o Berenar: 1.60€/dia.

Vilabertran, 3 d’abril de 2017.

