ESCOLA BRESSOLMUNICIPAL LA
BALDUFA centre públic 08064258

Jornada de portes obertes
Sessions informatives:

•

Trobada on-line dijous 15 d’abril a les
17.15h.

•

Jornada presencial dissabte 17 a les
10h. i a les 11h.

 Truca per demanar participar a les
jornades al telèfon 93 845 61 40
 Escriu per demanar participar a les
jornades al correu
ebm.labaldufa.valles@incoop.cat
 Recordeu que el centre romandrà tancat
del 29 de març al 5 d’abril
A les sessions presencials es farà compliment
del protocol covid i de les instruccions per a
l’organització de jornades de portes obertes del
departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
Aquest protocol marca 10 persones per grup
i 1 adult per nucli familiar.

Calendari preinscripció i matriculació
Del 5 al 7 de maig de 2021: oferta inicial de places
escolars
Publicació del nombre de places escolars per centre i
curs.
Del 10 al 21 de maig de 2021: presentació de
sol·licituds
És molt important respectar les dates, perquè les
sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini
perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a
l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen
per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta
manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada
centre.
1 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la
puntuació provisional
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds,
els centres educatius estudien cadascuna de les
peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris
de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en
compte, i també els documents justificatius. Tot seguit,
publiquen la llista de sol·licituds amb els barems
provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds
ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut
cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.
Del 2 al 8 de juny de 2021: presentació de
reclamacions
Durant aquest període, si detectes alguna errada o
anomalia en el barem assignat, pots presentar una
reclamació.
Del 9 a l'11 de juny de 2021: sorteig per resoldre les
sol·licituds de preinscripció empatades en punts
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si
el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola
pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les
sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho,
s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen
totes les peticions empatades en punts, tenint en compte
el número de desempat que s'ha assignat a cada
sol·licitud.

15 de juny de 2021: llista ordenada
Després del sorteig, s'elabora la llista ordenada de
sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta
llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb
necessitats educatives específiques; després, la resta
d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada
sol·licitud, de més a menys.
Formalitza la matriculació
Del 16 al 22 de juny de 2021: matriculació
Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en
cada centre, comença el període de matriculació dels
preinscrits amb plaça assignada.

Informació general
Per poder participar en la preinscripció i
escolaritzar-se en el centre cal que els infants
tinguin com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs
escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg
del curs infants a partir del moment que compleixin
16 setmanes.
Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a
dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un
centre determinat. Per fer la preinscripció cal:
 conèixer el calendari del procés,
 consultar els centres,
 conèixer els criteris de prioritat amb què
s'ordenen
les
sol·licituds i
reunir
la documentació que els acredita, si és el cas,
 presentar la sol·licitud i la documentació,
 consultar els resultats de la preinscripció
quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb
la puntuació provisional i quan es publiquen
aquestes llistes amb la puntuació un cop
resoltes les reclamacions,
 fer la matrícula.

