BAREMS
BAREMS DE CRITERI GENERAL (Resolució EDU/596/2021)
a. Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es
presenta la preinscripció. 40 punts.
b. Quan el domicili de la persona sol·licitant es troba a la zona educativa del centre. 30 punts.
c. Quan a instància de pare, mare o tutor legal de l’alumne/a, es prengui en consideració, en comptes del domicili
de l’alumne/a, l’adreça del lloc de treball, i aquest és dins l’àrea d’inﬂuència del centre. 20 punts.
d. Quan el pare, mare, o tutor legal de l’alumne/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de
ciutadania. 10 punts.
e. Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, mare, o tutor legal o
un germà/na de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%. 10 punts.
BAREM DE CRITERI GENERAL EN VIRTUT DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
(Junta de govern local 14/04/200/ i 29/03/2010)
f. Situació laboral activa dels dos responsables, o família monoparental en situació laboral activa. 40 punts.
g. Per cada any de residència al municipi d’un dels responsables del menor i que acrediti l’empadronament a Salt
en el moment de la sol·licitud 1 punt, ﬁns a un màxim de 20 punts.
BAREMS DE CRITERI COMPLEMENTARI (Resolució EDU/596/2021)
h. Formar part de família nombrosa, o monoparental. 15 punts.

ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS DE SALT
CURS 2021-2022
Escola bressol municipal el Lledoner
i Escola bressol municipal el Carrilet

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLES BRESSOL CURS 2021-2022

ON ESTAN UBICADES?
Escola Bressol Municipal El Lledoner

Escola Bressol Municipal El Carrilet

C/ Sant Dionís, núm. 25, 17190
Tel. 972 23 83 88
lledoner@salt.cat
www.salt.cat

Passeig Països Catalans, núm.1, 17190
Tel. 972 23 75 80
carrilet@salt.cat
www.salt.cat

Publicació de l’oferta

6 de maig de 2021

Presentació de sol·licituds telemàticament. Informa’t del
procediment a http://www.viladesalt.cat/ensenyament

Del 10 al 21 de maig de 2021 (ambdós inclosos)

Presentació de sol·licituds presencial amb cita prèvia
contactant amb l’OME al telèfon 972 249 154

Del 10 al 21 de maig de 2021 (ambdós inclosos)

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la
puntuació provisional

1 de juny de 2021

Termini per presentar una reclamació

2 al 8 de juny de 2021

Sorteig del número de desempat.

10 de juny de 2021

Publicació de la llista d’admesos i, si s’escau, de la llista d’espera.

15 de juny de 2021

Període de matrícula

16 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

Escola Bressol el Lledoner

DOCUMENTACIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2021-2022
Escola Bressol el Carrilet

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A TOTES LES
FAMÍLIES
1. Original del llibre de família o partida de
naixement

LÍNIA METODOLÒGICA

L’EQUIP EDUCATIU

• Tenim en compte les individualitats dels infants.
• Entenem la interacció com a motor del
desenvolupament-aprenentatge.
• Oferim varietat d’experiències.
• Afavorim la progressiva autonomia personal.
• Tenim en compte el nivell evolutiu de cada infant.
• Promovem aprenentatges des del punt de vista
globalitzador.
• Dissenyem espais d’aprenentatge per tal que els
infants de diferents edats juguin i experimentin
junts, a partir d’uns materials que despertin la seva
curiositat i els portin a gaudir del seu instint natural
de descoberta.
• L’observació s’utilitzarà per avaluar i per poder
continuar pensant noves propostes en tot el procés
educatiu.

Personal docent per a cada escola:
1 Directora pedagògica
1 Mestra-Educadora
8 Educadores
1 Educadora de suport
1 Directora de gestió (per a les dues escoles)
Personal no docent per a cada escola:
1 Persona encarregada de cuina
1 Persona del servei de neteja

4. Original del certificat que acrediti la discapacitat de
grau igual o superior al 33% de pare o mare o germans
o del propi alumne/a (si s’al·lega aquesta condició).

2. Original del DNI, NIE o passaport de la mare, del
pare o dels tutors legals1.

5. Original del document que acrediti la percepció
d’un ajut de la renda garantida de ciutadania (si
s’al·lega aquesta condició).

DOCUMENTACIÓ SEGONS ELS CRITERIS AL·LEGATS

6. Original del carnet de família nombrosa vigent,
o família monoparental (si s’al·leguen aquestes
condicions).

3. Vida laboral actualitzada: es pot demanar per
telèfon al 915 410 291 i escollir l’opció 2, o bé per
internet a: https://sede.seg-social.gob.es/ - informe de
vida laboral (si s’al·lega aquesta condició) en absència
de la vida laboral, es podrà fer el següent:

DOCUMENTACIÓ QUE APORTARÀ L’AJUNTAMENT
7. Volant municipal de convivència de l’alumne/a
(no cal anar a l’ajuntament atès que l’OME el sol·licitarà
directament).

a.- Aportar certificat actualitzat de l’empresa on
s’estigui treballant o darrera liquidació d’autònoms
(si s’escau), de cada un dels membres de la parella.

8. Certificat dels anys d’empadronament a Salt del
pare/mare o tutors legals (no cal anar a l’ajuntament
atès que l’OME el sol·licitarà directament).

b.- Signar una autorització per tal que l’ajuntament
pugui sol·licitar aquesta dada.

9. Comprovació de l’existència de germans o
germanes matriculats en el centre (si s’al·leguen
aquestes condicions).

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, NIE, o es tracta de persones estrangeres que no tenen NIE, s’acredita amb el volant
de convivència de l’infant, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i en el moment de la matrícula s’ha de presentar el document
renovat amb la nova adreça.

1

