
 

        Informació preinscripció 2022-2023 
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL COLORS 

DATES 
Període de presentació de sol·licitud de Preinscripció: 9 a 20 de maig de 2022 
                                                           Matrícula: 16 al 22 de juny de 2022 
 
PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS 
Caldrà presentar la sol·licitud de preinscripció i matricula a l’escola bressol, adjuntant-hi el model de sol·licitud 
degudament emplenat) i de la documentació oportuna fotocopiada.  

 
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA  
- Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació 
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (En cas de no poder-se 
presentar s’acceptarà la partida de naixement) 
 
- Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la 
persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta 
d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 
 
** De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, 
el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta. El director o directora o la persona titular del centre la 
valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada. 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERIS PRIORITARIS I COMPLEMENTARIS  
 

En el cas d’alumnes que tinguin germans/es escolaritzats al centre, o que els pares, mares , tutors/es legals 
hi treballin , el centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.  

Proximitat del domicili habitual del de la alumne/a o proximitat del lloc de treball del pare/mare/tutor/a legal o 
el guardador/a de fet.  

- Les dades de residència s’obtenen del padró municipal.  

- Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat 
emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de persones treballadores en el règim d'autònoms, es té en compte 
el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, 
modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037). 

Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin 
beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania, cal l’acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la 
prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

Alumne o alumna , pare, mare, germà o germana amb una discapacitat igual o superior al 33%, caldrà presentar 
l’Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la 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. 
*** Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una 
pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió 
de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 
Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, el centre farà la comprovació. 

Alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental, original i còpia del títol de família 
nombrosa o monoparental vigent. 

Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple. S’acreditarà amb el llibre de família. 
 
Pel fet que l’alumne es trobi en acolliment familiar. S’acreditarà amb la resolució de l’acolliment familiar del 
Departament de drets socials. 
 
Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere ( acreditació segons l’establert en l’art. 23 de la llei 
1/2004 ) o terrorisme, acreditat mitjançant el certificat emès per la Subdirecció general de suport a víctimes de 
terrorisme del ministeri d’interior.  

 

 

Per a més INFORMACIÓ I CONSULTES us podeu adreçar a : 

Telèfon àrea d’educació – Ajuntament de Castellbell i el Vilar: 93 834 03 50  

 


