
Escoles

P A R E T S  D E L  V A L L È S

L’oferta global de places inclou les reservades per a 
alumnes amb necessitats educatives especials
Aquesta oferta es podrà modificar en funció de la 
preinscripció real

El Cirerer 7 19 18 

La Cuna 7 16 21

El Gargot 7 16 14 
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CURS 2019-2020

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Portes obertes
El Cirerer: 24 d’abril a les 17.30 h
La Cuna: 29 d’abril a les 17.30 h
El Gargot: 2 de maig a les 17.30 h
Preinscripció
Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig, amb 
cita prèvia. A partir del 18 d’abril, cal demanar hora a 
l’OAC, al telèfon 93 573 88 88.
Sorteig de desempat: 27 de maig a les 12 h a Can 
Rajoler
Publicació llistes provisionals d’admesos: 29 de maig 
al Servei d’Educació i a les escoles bressol
Presentació de reclamacions: 30 i 31 de maig, 
instàncies a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
Publicació llistes definitives d’alumnat admès: 4 de 
juny al Servei d’Educació i a les escoles bressol
Matrícula
Període: del 5 al 14 de juny. Un cop admesos, cal anar 
a l’escola a recollir la documentació i demanar hora
Horari de matrícula: de 10 a 13 h i de 15 a 16.30 h

INFORMACIÓ PEDAGÒGICA

• Projectes i tallers educatius per al desenvolupament  
 integral de l'infant
• Projectes d'art i música
• Experimentació i descoberta amb materials diversos  
 de qualitat
• Celebració de les festes del nostre folklore i cultura
• Projecte de transició de l'escola bressol a P3

Escola activa on l’infant és el protagonista

• Descoberta de l'entorn i activitats culturals: sortides,   
 teatre, audicions musicals, contacontes, visita a les  
 biblioteques municipals, etc.
• Hort escolar ecològic
• Famílies i equip educatiu, tots junts fem escola 
• Comunicació diària amb la mestra
• Acompanyem i compartim el procés evolutiu i   
 educatiu de l'infant

INFORMACIÓ D’INTERÈS

• Matrícula i material escolar gratuït
• Fotografies de les activitats del teu fill/a on-line amb  
 una clau de pas
• No és necessari comprar cap equipament especial de  
 roba, de motxilla o de vestir
• Cuina pròpia amb menús adequats a les diferents   
 edats i dietes especials. Només et cobrem els àpats  
 dels dies que has demanat servei de menjador
• Personal titulat en Magisteri i grau superior de tècnic  
 infantil
• Personal amb formació continuada
• Supervisió de la inspecció de Serveis Territorials de la  
 Generalitat
• Coordinació setmanal de les 3 escoles municipals
• Som centres formadors, reconeguts per la Generalitat  
 de Catalunya, d’estudiants de magisteri en   
 pràctiques.
• Preu reduït d'un curset de natació per a les famílies  
 de l'escola que hi vulgueu portar els vostres fills i   
 filles
• Assessorament psicopedagògic del CDIAP (Centre de  
 desenvolupament infantil i atenció precoç)
• L'escola participa en diferents projectes educatius   
 del municipi i la comarca 
• Servei opcional d'acollida al matí: de 7.30 a 9 h

Els infants necessiten ser mirats d'un en un, sentir-se estimats, 
moure's, jugar, parlar, explorar, inventar. gaudir, conèixer-se a 
si mateixos i als altres. L'escola ha de ser un espai acollidor i 
saludable en el qual es confiï en les seves capacitats i on se'ls 
reconegui i se'ls encoratgi a pensar i a crear. 

Mari Carmen Díez Navarro



DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS DIFERENTS CRITERIS 
DE BAREMACIÓ (presentar només si s’al·leguen)

– Existència de germans o germanes matriculats al centre 
educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen.
El centre ho comprovarà directament, per tant no cal 
presentar cap document.

– Proximitat del domicili de l'alumne o alumna o, si escau, 
proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant 
(a aquest efecte, Parets és zona única).

 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.

 Només quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix 
amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta 
de residència on consta el NIE, en el cas de persones 
estrangeres, certificat o volant municipal de convivència 
de l'alumne o alumna on hi ha de constar que conviu amb 
la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI 
o comunicació amb registre d'entrada del canvi de domicili 
a la Delegació del Govern en cas de persones estrangeres

 Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc 
de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia 
del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per 
l'empresa.

– Renda anual de la unitat familiar.
 Documentació acreditativa de ser beneficiari de la 

prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
– Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, 

tutora, o germans.
 Original i fotocòpia del certificat de disminució del 

Departament de Benestar Social i Família de la persona 
que al·legui aquesta condició. També s'admetran els 
certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut Català 
d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents 
d'altres comunitats autònomes. En tot cas, en el certificat 
s'haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior 
al 33%.

– Condició legal de família nombrosa o monoparental.
 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o 

monoparental vigent.
– Sol·licitud conjunta de dos o més germans.
 En el cas que dos o més germans presentin sol·licitud 

conjunta cal marcar la casella a totes les sol·licituds.
–   La falsedat o el frau en les dades aportades   
    comportarà la invalidació dels drets de prioritat que                      
    puguin correspondre
Qualsevol informació que no es justifiqui 
documentalment no computarà a efectes de baremació

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN LA MATRÍCULA

Un cop l’infant ha obtingut plaça cal realitzar la matrícula 
a l’escola bressol corresponent dins del període establert.
Caldrà lliurar la documentació de matrícula que 
prèviament s’ha de recollir a l’escola bressol adjudicada.
La no formalització de la matrícula suposa la pèrdua de 
la plaça.

TARIFACIÓ SOCIAL CURS 2019-2020

CONDICIONS D’EDAT PER A L’ADMISSIÓ

- Podran ser admesos els infants que no hagin complert, 
o que no compleixin, tres anys durant l'any natural en 
què se sol·liciti la incorporació.

- Per ser admès l’infant ha de tenir complerts, com a 
mínim, setze setmanes d’edat l’1 de setembre de l’any 
natural en què se sol·liciti la incorporació. 

- En cap cas no s'admetran sol·licituds de preinscripció 
respecte dels no nascuts abans que finalitzi el període 
de presentació de sol·licituds ni fora de termini.

CRITERIS I BAREM D’ADJUDICACIÓ DE PLACES

Criteris generals prioritaris
- Existència de germans o germanes matriculats en el 

moment de presentar la sol·licitud de preinscripció o 
de pares o tutors legals que treballin a les escoles 
bressol municipals (40 punts).

- Proximitat del domicili (75 punts) o domicili de treball 
dels pares dins del municipi (20 punts).

- Beneficiari de la renda mínima d’inserció (10 punts).
- Discapacitats de: l’alumne, pare, mare, tutor, un germà 

o una germana, més de 33% (10 punts).

Criteris complementaris
- Família nombrosa o monoparental (15 punts).
- Sol·licitud conjunta de dos o més germans (5 punts).

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA A PRESENTAR EN TOTS 
ELS CASOS (original i fotocòpia)

– La sol·licitud de preinscripció.
– Original i fotocòpia del llibre de família (de la pàgina 

de l’infant) o altres documents relatius a la filiació.
– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant 

(pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de 
fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es 
tracta de persones estrangeres.

 L'alumnat estranger pot acreditar les dades 
d'identificació i filiació amb el document d'identitat, 
el passaport o el llibre de família del seu país d'origen.

En tots els casos que es demana original i còpia, l'original 
es retornarà un cop contrastat amb la còpia que se'n 
presenta.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS DIFERENTS CRITERIS 
DE BAREMACIÓ (presentar només si s’al·leguen)

– Existència de germans o germanes matriculats al 
centre educatiu o de pares o tutors legals que hi 
treballen. El centre ho comprovarà directament, per 
tant no cal presentar cap document.

Les quotes mensuals del servei d'escolaritat de les Escoles 
Bressol Municipals es fixen segons criteris de tarifació 
social, per adequar els imports al nivell de renda i al 
nombre de persones del nucli familiar. 
Segons la renda calculada corresponent a la unitat familiar, 
les tarifes socials establertes són les següents:

La tarifa 3, la més alta, és l’existent actualment.
Es tracta d’una prova pilot.
El web de l’Ajuntament de Parets del Vallés disposa d’un 
simulador de tarifes per orientar les famílies sobre quina 
quota d’escolaritat han de pagar.

Renda 
familiar
Tarifa
Quota
Quota nadons

Menor o 
igual a A

1
165,11€

179,06€

Entre A i B

2
173,80€

188,48€

Entre B i C
i superior

3
182,95€

198,41€

  BENEFICIS FISCALS

- Si hi ha més d’un nen d’una mateixa unitat familiar en 
les escoles bressol municipals, s’aplicarà una reducció 
del concepte escolaritat, del 25% del segon i successius 
infants de la mateixa unitat familiar. Aquesta reducció 
de la taxa és incompatible amb relatives a les famílies 
nombroses i als criteris dels Serveis Socials.

- Als alumnes de famílies nombroses o monoparentals els 
seran d’aplicació les exempcions i reduccions relatives 
a l’escolaritat:

 · Categoria general: bonificació del 50%
 · Categoria especial: exempció de pagament

Per obtenir aquestes exempcions i reduccions cal presentar 
original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o 
monoparental de l’infant atorgat pel Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.


