
MATRÍCULA ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

PERÍODE MATRICULACIÓ:  DEL 16 AL 22 DE JUNY

1 Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant on constin les 
dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal 
presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. (Resolució EDU 452/2019)

Escola bressol el Lledoner i Escola bressol el Carrilet

Per formalitzar la matrícula telemàticament cal que envieu el full de matrícula degudament 
signat al correu electrònic ome@salt.cat amb la documentació que s’especifica al punt 1.1.

Per formalitzar la matrícula presencialment cal que demaneu cita prèvia trucant al telèfon 
972 249 154 des de la publicació de la llista d’admesos (15 de juny) i presentar la 
documentació que s’especifica al punt 1.1

Un cop presentada la documentació, es completarà la matrícula mitjançant rebut bancari.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària
Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figuren les dosis de vacunes 
rebudes amb les dates corresponents1 

El DNI renovat amb la nova adreça (si no es va poder presentar amb la 
sol·licitud d’inscripció)
Fotocòpia del número de compte per a la domiciliació bancària
4 fotografies mida carnet (al setembre)
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AJUNTAMENT DE  SALT
ÀREA D’EDUCACIÓ – OME de Salt
Plaça Lluís Companys, 1  (planta baixa) 17190 Salt
www.salt.cat

Un cop formalitzada la matrícula podeu fer la petició de bonificació del preu públic 
d’escoles bressol.

1- Descarregueu-vos la sol·licitud de bonificació a la pàgina web de l’Ajuntament o bé 
recolliu-la a l’escola bressol o, a l’Ajuntament de Salt o les Oficines de Xaloc.

2- Haureu de presentar la sol·licitud a les Oficines de XALOC o a l’Ajuntament de Salt, 
una vegada s’hagi efectuat el cobrament de la matrícula, i en el termini màxim d’un mes.
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