A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES
AMB INFANTS NASCUTS ELS ANYS 2018, 2019 I 2020

Benvolguda família.

Segons consta en el padró municipal, teniu un infant que ha nascut durant els anys 2018, 2019 o
2020. Si el vostre fill o la vostra filla no ha estat matriculat durant el curs 2019-2020 a cap centre o
bé el voleu canviar, podeu realitzar la preinscripció per a sol·licitar una plaça a l’escola bressol de
la vostra preferència. Us volem acompanyar en aquest moment tan important en el
desenvolupament personal del infant, facilitant-vos la informació necessària per a l’accés a les
escoles bressol municipals de Cerdanyola del Vallès.
Cerdanyola del Vallès és, des de 2014, una Vila Groga. Això vol dir que té un compromís amb
l'educació pública de qualitat, laica, catalana i inclusiva com a mitjà per formar infants, joves i
ciutadania, de la forma més equitativa possible.
L'escolarització dels infants d'aquestes edats compleix una funció educativa clau durant els
primers anys de vida, ja que aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal; en
aquest sentit, la nostra ciutat us ofereix tres escoles bressol municipals: l'EBM Cordelles, l'EBM
Montflorit i l'EBM Turonet.
Com segurament sabeu, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través de la
Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives
d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus
SARS-CoV-2,va indicar el tancament de tots els centres i serveis educatius Catalunya, fet pel qual
no s’han pogut realitzar les jornades de portes obertes de les escoles bressol municipals.
Tot i així us indiquem les pàgines web de les escoles bressol per a què tingueu informació:
• EBM Cordelles: http://ebmcordelles.progess.com/
• EBM Montflorit: https://www.cavallcartro.cat/escoles/ebm-montflorit/
• EBM Turonet: http://ebmturonet.progess.com/
Per tal de poder accedir a una plaça escolar per al curs vinent haureu de seguir el procediment
que estableix el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la preinscripció i la
matrícula d’infants per al curs 2020-20211.
En una única sol·licitud podreu demanar, per ordre de preferència, més d’una escola bressol, però
tingueu en compte que la sol·licitud s’ha de presentar a l'escola a la qual es vol accedir en primer
lloc i que la presentació de més d’una sol·licitud d’admissió comporta la pèrdua dels drets de
prioritat que puguin correspondre. Segons la normativa vigent, podeu sol·licitar qualsevol dels tres
centres atès que tot el municipi és zona única en la franja de 0-3 anys. Això vol dir que teniu les
mateixes possibilitats de tenir plaça en qualsevol de les tres escoles bressol municipals.
El període de preinscripció per a les escoles bressol serà des del dia 13 fins el dia 22 de maig.
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http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/normativa/.
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La presentació de sol·licituds de preinscripció caldrà fer-la de forma telemàtica. Haureu
d’enviar un correu electrònic a la bústia elecrònica oficial de l’escola bressol que trieu con a
primera opció, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del Departament d’Educació,
degudament emplenat (en format PDF o amb fotografia de la sol·licitud) i la documentació
oportuna, escanejada o fotografiada.
La sol·licitud es considerarà formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, amb
sol·licitud i documentació acreditativa adjunta. L’escola bressol us respondrà a aquest correu
justificant la recepció de la sol·licitud, per a què en tingueu constància.
En el cas de no poder realitzar la presentació telemàtica, i de forma excepcional, es podrà realitzar
de forma presencial, i tan sols amb cita prèvia.
En fer la preinscripció cal adjuntar, a més de l'imprès oficial de sol·licitud, -que podeu
descarregar des de la pàgina web municipal2 o la del Departament d'Educació- la següent
documentació:
-

-

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor-a) o de la targeta de
residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. Les dades d’identificació o filiació
per a infants estrangers poden acreditar-se amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de
família del país d’origen.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual.

Aprofitem per recordar-vos que els infants i les seves famílies sempre han estat una prioritat pel
nostre Ajuntament. La tasca educativa en les escoles bressol municipals està en mans d'equips de
professionals qualificats que, amb la vostra participació, treballen perquè cada nen i cada nena
desenvolupi plenament les seves capacitats, oferint-los els ajuts i els reptes que necessiten per
aprendre i desenvolupar-se d'una manera harmònica. Alhora, les escoles acompleixen una
important funció social que ajuda a conciliar la vida familiar i la vida laboral.
Us informem que l’Ajuntament posa a disposició la tarifació social per a aquelles famílies que ho
necessitin.
Per tal de conéixer, més detalls us recomanem que consulteu la web municipal de l’Ajuntament
(www.cerdanyola.cat/educacio, apartat “preinscripció”), on trobareu informació actualitzada.
El Servei d'Educació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès resta a la vostra disposició per a
qualsevol tipus d’aclariment. Esperem que aquesta informació us sigui d’utilitat.
Cordialment,
Cerdanyola del Vallès, 8 de maig de 2020

CarlosCordón
Alcalde
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David González
Regidor d’Educació
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