CURS 2018-2019
Preinscripció a les Escoles Bressol Públiques de Ripollet
Del 2 a l’11 de maig

Portes Obertes:




Escola Bressol Pública La Rodeta del Molí: Dilluns, 18 d’abril a les 18.00 hores
Escola Bressol Pública La Verema: Dimarts 19 d’abril a les 18.00 hores
Xerrada Informativa al Centre Cultural: Dijous 26 d’abril a les 18.00 hores

Presentació de Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar a la Regidoria d’Educació (Rambla Sant Jordi, 6), en les dates i horari
establerts.





Del 2 a l’11 de maig

Matins de les 10.00 a les 13.00 hores
Tardes (dimecres i divendres) de les 15.00 a les 19.00 hores

Publicació de llistes amb puntuació provisional: 22 de maig

A les dues escoles bressol i a la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Ripollet

Termini per presentar reclamacions: 23, 24 i 25 de maig

A l’escola bressol sol·licitada en primer lloc.

Sorteig públic: 25 de maig a les 12.00 hores

A la Sala d’Actes del Centre Cultural a les 12.00 hores

Publicació de llistes amb l’alumnat admès i llista d’espera: 1 de juny de 2018

A les dues escoles bressol i a la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Ripollet
Full de Sol·licitud de preinscripció: El trobareu a la regidoria d’educació a partir del 2 de maig. El podreu emplenar
allà mateix i acte seguit presentar-lo, sempre que porteu la documentació necessària. També el podreu
descarregar del web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
(No s’acceptarà cap sol·licitud que no vagi
Documentació que s'ha de presentar en TOTS ELS CASOS
acompanyada de la documentació que s’ha de presentar en tots els casos)
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (Si l'infant 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 o de la targeta de residència on consta el NIE, si es
tracta de persones estrangeres.
Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen (Per als
criteris al·legats en casos especials, caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de preinscripció.)
 Renda anual de la unitat familiar: 10 punts
Documentació que acrediti la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
 Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna: 30 punts
o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant: 20 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 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 ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, caldrà presentar el
DNI o document acreditatiu renovat en el moment de fer la matrícula. 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 aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el
domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta,
modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts
No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies. S'entén que
un alumne o una alumna té germanes o germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de
presentar la sol·licitud de preinscripció.
 Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o germans: 10 punts
Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que
al·lega 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. En tot cas, cal
acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al
33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau
total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o
de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Documentació acreditativa dels diferents criteris complementaris de baremació
 Condició legal de família nombrosa o monoparental: 15 punts
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent
 Malatia crònica de l'alumne o l'alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts
Informe emès per un metge o metgessa 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 o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.


MATRÍCULA del 5 al 15 de juny

Si el vostre fill o filla ha obtingut plaça a les escoles bressol, segons llistes publicades l’ 1 de juny, ens posarem en
contacte amb vosaltres, per tal de formalitzar la matrícula.
Documentació que cal aportar per formalitzar la matrícula
 Una fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dates i les dosis de vacunes que ha rebut l'infant. Si no
teniu el carnet de vacunacions, heu de presentar un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes
i les dates corresponents. Si el nen o la nena no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres
circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 Dues fotografies de carnet del nen o nena.
 Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta bancària en la qual es domiciliarà el rebut .
 Si en el moment de fer la preinscripció no vàreu presentar el DNI o NIE d'algun dels dos pares o tutors
legals que consten en el llibre de família, hauríeu de portar-lo.
 Si en el moment de fer la sol·licitud, vàreu presentar el certificat de convivència per al·legar punts de
proximitat, ara heu d'aportar el DNI renovat, amb la nova adreça.

Horaris i preus:
FRANJA

HORARI

PREU

OBSERVACIONS

El preu inclou el
dinar i el berenar.

Jornada escolar

de 9.00 a 12.00 h.
de 15.00 a 17.00 h.

208,25€
/mensuals

Servei de
migdia

de 12.00 a 15.00 h.

6,88€ / diaris

Servei d’Acollida
Matinal (SAM)

de 8.00 a 9.00 h.

25,00€ /
mensuals

Servei d’acollida
de Tarda (SAT)

de 17.00 a 18.00 h.

25,00€ /
mensuals

Aquests serveis
només
s’organitzaran si hi
ha demanda
suficient.

Els preus que es relacionen són els vigents durant
el curs escolar 2017-2018. Per al proper curs
2018-2019 poden ser modificats.
Per poder participar en la preinscripció i
escolaritzar-se en el centre cal que els infants
tinguin com a mínim 16 setmanes el dia 10 de
setembre.
Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs
nens a partir del moment que compleixin 16
setmanes.

ADRECES D’INTERÈS

 Escola bressol pública La Rodeta del Molí
C/ Molí d’en Rata, 11 / Magallanes, 33. 08291 – Ripollet
www.ebpripollet.cat - 935946738
 Escola bressol pública La Verema
C/ Barberà del Vallès, 10. 08291 – Ripollet
www.ebpripollet.cat - 935944619
 Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Ripollet
Rambla Sant Jordi, 6. 08291 – Ripollet 935046008
www.ripollet.cat

 Centre Cultural
Rambla Sant Jordi, 4. 08291 – Ripollet
 Trobareu més informació al web del
 Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat/ensenyament

