DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR

PREINSCRIPCIÓ PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL – ESCOLES
BRESSOL
CURS 2015-16
QUÈ HEU DE FER PER GESTIONAR LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
•
•
•
•
•
•

Omplir la sol·licitud de preinscripció
Presentar la sol·licitud conjuntament amb tots els documents que es
demanen (original i fotocòpia) dins del termini establert
Comprovar el vostre barem i la vostra preinscripció quan
es publiquen les llistes provisionals
Si cal, fer les reclamacions oportunes
Comprovar si esteu admesos o exclosos quan es publiquen les llistes
definitives

Tots aquests tràmits els podeu fer a qualsevol de les escoles bressol públiques o
sostingudes amb fons públic (si és la que escolliu en primera opció), o bé a l’Oficina
Municipal d’Escolarització. Recordeu que només es pot presentar una única sol·licitud
a la mateixa ciutat.
•

Tramitar la matrícula dins del període establert. Si no formalitzeu la matricula
s’entén que desestimeu la plaça.

Per tramitar la matricula heu d’anar al centre on heu estat admesos
CRITERIS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES I BAREM ATORGAT
CRITERIS GENERALS
Existència de germans escolaritzats o progenitors que treballin al centre
docent en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció
Viure a Reus
Per treballar els dos progenitors
Per treballar un dels dos progenitors i l’altre estar en excedència per la
cura del fill, sempre i quan la reincorporació sigui dins el curs escolar
Formar part d’una família monoparental
Formar part d’una família nombrosa
Quan el pare, mare, tutor/a siguin beneficiats de la renda mínima
d’inserció
Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/A o germans/es
CRITERIS COMPLEMENTARIS
Malaltia crònica de l’infant que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o
metabòlic.

•
•
•

Sol·licitud de preinscripció
Fotocòpia i original del llibre de família
Fotocòpia i original del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de
residència on consti el NIE en el cas de persones estrangeres

•

Cal presentar documents si s’al·lega alguna d’aquestes circumstàncies a
efectes del barem:
Quan l’adreça que figuri al DNI o NIE no sigui de Reus, cal un
certificat d’empadronament on constin el sol·licitant i l’alumne. Cal
portar el DNI renovat en la matrícula
Fotocòpia i original del carnet de família nombrosa vigent
Fotocòpia i original del carnet de família monoparental vigent
Vida laboral (última data admesa abril 2015) o certificat laboral
actual amb data dins del període de preinscripció
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm 901 502 050
Certificat de l’empresa per justificar les excedències i on demostri la
incorporació al treball dins del curs escolar .
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació
econòmica de la renda mínima d’inserció.
Original i fotocòpia del carnet que acrediti la de discapacitat igual
o superior al 33%.
Informe emès per metge o metgessa del sistema públic de salut o
certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de
Metges de la demarcació corresponent on s’indiqui expressament
el diagnòstic de malaltia crònica que afecta el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui
de quina malaltia es tracta

BAREM
40 punts
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
30 punts
30 punts
25 punts
15 punts
15 punts
10 punts

CALENDARI
Presentació de les sol·licituds de preinscripció
Publicació de les llistes amb barem
Període de reclamació de les llistes amb barem
Publicació de les llistes d’admesos
Període de matriculació

Del 4 al 15 de maig
22 de maig
Del 22 al 26 de maig
28 de maig
De l’1 al 12 de juny

10 punts

NOTES IMPORTANTS:

BAREM
10 punts

* El dia 4 de maig l’escola estarà tancada. La preinscripció es podrà realitzar
a la Oficina Municipal d’Escolarització.

Quan la demanda de places sigui superior a l’oferta, i en cas d’empat, és farà un
sorteig públic per tal d’ordenar les sol·licituds.

* Si heu estat admesos, els dies 28 i 29 de maig heu de recollir la
documentació de matrícula AL CENTRE, dia en què se us assignarà dia i hora
de matrícula.

