
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ PER A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

CURSCALENDARI

DOCUMENTACIÓ 

Preinscripció a l’Ajuntament

Matriculació a l’escola

 Avinguda Indústria, 22 · 08960 · Sant Just Desvern · 93 371 46 47 · marrecs@santjust.cat 

Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic (no oficial) on consti l'estat de salut  
          del vostre fill/a.
    Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant. 
    Dades bancàries per omplir l'imprès d'autorització. 
    Quatre fotografi es de mida carnet de l’infant. 

*L'adreça que consta a la sol·licitud ha de coincidir amb la del DNI/NIE o resguard de renovació del 
DNI o comunicació a la Delegació de Govern (persones estrangeres). 

(*) El sorteig es farà a les 12 del migdia a la Sala de Plens de l’Ajuntament

Preinscripció a l’Ajuntament Del 2 al 13 de maig

Sorteig públic per adjudicar places en cas d’empat*

Matriculació a l’escola Del 6 al 10 de juny

2 de juny

Del 24 al 26 de maig

Publicació de llistes provisionals baremades

Reclamacions a l’Ajuntament

Publicació de llistes baremades (incorporant la resolució 
de les reclamacions)

Publicació de llistes defi nitives

23 de maig

30 de maig

3 de juny

Imprès de sol·licitud degudament complimentat.
Fotocòpia DNI del pare, mare o tutor/a legal o targeta NIE (persones estrangeres)*. 
Fotocòpia del llibre de família complert.
Certi ficat de convivència (unitat familiar) o passaport (persones estrangeres, en el cas que no el 
tinguin). 
Justif icant del pare, mare o tutor/a (darrer full nòmina o certif icat emès a l ’efecte per l’empresa 
on hi consti el domicili d’aquesta).
Carnet o resguard de família nombrosa o monoparental.
Acreditació de ser beneficiari/a de la Renda Mínima d’Inserció o declaració de la renda de totes 
les persones que formen la unitat familiar.
Informe de Serveis Socials.
Justif icant de qualsevol altra circumstància que es vulgui al·legar. 
















