GUIA PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021
ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES DE SANT BOI
Donada la situació d'excepcionalitat que estem vivint en aquests moments i seguint la
normativa vigent, la sol·licitud de plaça es farà preferentment de forma telemàtica del 13 al
22 de maig. No obstant, s'habilitarà la possibilitat de fer-la presencialment els dies 19, 21 i
22, per a aquelles famílies que no tinguin la possibilitat de fer-la telemàticament.
Preinscripció telemàtica
•

Cal descarregar-se la sol·licitud mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un
telèfon mòbil, omplir-la i guardar-la

•

Omplir la sol·licitud de plaça que trobareu a aquest enllaç:
https://bit.ly/escolesbressolSB20-21
(al final d'aquest document trobareu instruccions de com s'ha d'omplir)

•

Escanejar o fotografiar la documentació necessària

•

Enviar tota aquesta documentació, juntament amb la sol·licitud, al correu electrònic
de l'escola bressol pública escollida en primer lloc. S'ha de tenir present que només
es pot presentar una sol·licitud per infant i escola d'un mateix municipi. En cas de
duplicitat de sol·licituds s'invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre.
Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars
d'infants públiques del mateix municipi. Per a llars d'infants de municipis diferents,
es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi i en aquest cas no es considera
que hi ha duplicitat

•

Al full de sol·licitud podreu especificar les escoles que vulgueu per ordre de
prioritat, en segona, tercera, quarta i cinquena opció.

•

Us enviarem un correu, validant la sol·licitud i assignant un número.

.

Escoles públiques de Sant Boi de Llobregat: són
Codi de Centre Telèfon

Adreça electrònica

EBM La Marta

08067791

936303114 eblamarta@santboi.cat

EBM La Mercè

08070131

936401955 eblamerce@santboi.cat

EBM La Susa

08070453

936612357 eblasusa@santboi.cat

Llar Infants Bambi

08047911

936400936 a8047911@xtec.cat

Llar Infants La Immaculada 08047923

936402037 a8047923@xtec.cat

Preinscripció presencial

•

A les escoles bressol municipals es farà en horari de 9:00h a 13:30h, amb cita
prèvia obligatòria, que es podrà demanar al correu o al telèfon de l'escola escollida
en primer lloc.
A les Llars de titularitat de la Generalitat es farà en horari de 9:00h a 13:30h, amb
cita prèvia, que es podrà demanar al correu de cada centre. El telèfon no estarà
operatiu fins el dia 19 de maig.
Recordeu que només heu d'anar a una de les 5 escoles públiques del municipi, a la
que heu triat com a primera opció.

•
•

En el mateix moment se us assignarà el número de sol·licitud.
Per portar a terme aquesta preinscripció presencial, s'hauran de tenir en compte
les següents mesures de seguretat:
- Assistir preferentment només una persona per família.
- Presentar la sol·licitud ja omplerta a casa i la documentació fotocopiada. Si no és
possible, porteu el vostre propi bolígraf.
- Recomanable portar guants i és obligatori l'ús de mascareta. El centre les
facilitarà en cas necessari. També disposareu a la recepció de gel hidroalcohòlic
per rentar-vos les mans o els guants.
- Mantenir en tot cas els dos metres de distància de seguretat.
- Respectar els circuits d'entrada i sortida que us facin saber els treballadors del
centre, sense poder visitar les instal·lacions, que romandran tancades.
- Recomanem no venir amb molt de temps d'antelació perquè haureu d'esperar a la
porta. Intenteu respectar la cita assignada.

Documentació a aportar
En tots els casos
◦ Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
◦ DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, o
del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers
comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
Les famílies que poden al·legar un criteri de baremació, han d’enviar la documentació
acreditativa juntament amb la documentació anterior.
Si s’al·leguen criteris de baremació:
•

Renda garantida de ciutadania: documentació acreditativa de ser beneficiari de la
prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

•

Proximitat del domicili: Original i fotocopia del DNI o NIE de la persona
sol·licitant.
Quan s’al·lega el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant còpia de contracte
laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas dels autònoms, el domicili és
l’acreditat a l’Agència Tributaria en el formulari de la declaració censal d’alta,

modificació i baixa del cens d’obligats tributaris (model 036), cal presentar-ne una
còpia.
•

Existència de germans o germanes matriculats al centre o de pares que hi
treballen (mínim 10 h setmanals amb contracte): s’entén que un alumne té
germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment
de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que un pare o tutor legal hi
treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en
el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores
setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un
contracte laboral o administratiu. El centre comprovarà directament aquests
circumstàncies.

•

Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare tutors o germans: Original i
fotocopia del certificat de discapacitat (igual o superior al 33 %) de la persona que
al·legui aquesta condició emès pel Departament de Benestar Social i Família o pels
òrgans competents d’altres comunitats autònomes.
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 en grau total, absoluta o 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.

•

Condició legal de família nombrosa o monoparental: Original i fotocopia del
carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

CRITERIS DE PUNTUACIÓ
Criteris generals
•

Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o
tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40
punts.

•

Puntuació per viure a Sant Boi o teballar a Sant Boi (no sumen)
- Quan el domicili habitual de l’alumne o alumna és Sant Boi: 30 punts.
- Quan el domicili habitual de l'infant no és a Sant Boi, però el pare o la mare, el
tutor o la tutora treballa a Sant Boi: 20 punts.

•

Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, reben l’ajut de la renda garantida de
ciutadania: 10 punts.

•

Quan l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una
germana de l’alumne o l’alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%:
10 punts.

Criteris complementaris
· Família nombrosa o monoparental: 15 punts.
COM OMPLIR LA SOL·LICITUD
•

En primer lloc, omplir les dades personals del nen o la nena que voleu inscriure. Si
no té DNI o passaport, no cal posar-lo.

•

Recordeu no oblidar: el número de telèfon, així com la data de naixement de l'infant
i el nivell al qual opteu:
 infants nascuts al 2020: 0-1
 infants nascuts al 2019: 1-2
 infants nascuts al 2018: 2-3

•

En dades escolars de l'alumne, heu d'especificar amb una creu si el vostre fill o filla
té necessitats educatives específiques (amb un dictamen de la Generalitat).

•

En cas de bessons, s'haurà de fer una sol·licitud per a cadascú, marcant la casella
«Germans al mateix nivell». Els números assignats seran correlatius.

•

A l'apartat Plaça sol·licitada, trobareu cinc espais. Podeu posar les cinc escoles
públiques que hi ha a Sant Boi: tres Municipals i dues de la Generalitat, per ordre
de preferència, recordant que heu d'entregar la documentació només en aquella
que heu posat en primer lloc, si ho feu a dues o més escoles, automàticament
quedaran invalidades totes les sol·licituds.

•

Marqueu els criteris que al·legueu a efectes de puntuació, tant els generals com els
complementaris, recordant que:
- L'existència de germans, només serà vàlida si en el moment actual, els infants
estan matriculats a l'escola.
- Si al·legueu domicili, no podeu al·legar lloc de treball.
- Totes les al·legacions, excepte la d'existència de germans, ha d'estar degudament
justificada amb la documentació que ho acrediti.

•

No oblideu signar la declaració i la protecció de dades.

