
                                                                                         

 
 

  
INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ I MATRíCULA 

curs 2021-2022 
 

Calendari del procés: 
 

Reunions informatives telemàtiques 

 

 

4 maig (P0) 

5 maig (P1) 

6 maig (P2) 

Rebuda opcional per família (presencial amb cita prèvia) 

 

6 i 7 maig 

Publicació de l’oferta  

 

7 de maig 

Presentació de sol·licituds (telemàtica) 
 

del 10 al 21 de maig 

Presentació de sol·licituds (presencial amb cita prèvia) 

 

18 i 20 de maig 

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació 

provisional 

1 de juny 

Termini per presentar una reclamació a la puntuació provisional  

(telemàtica o presencial amb cita prèvia) 

del 2 al 8 de juny  

Sorteig públic en cas d’empat (a les 10 h a la Casa de Cultura) 10 de juny 
 

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació 

definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera 

15 de juny 

Període de matrícula (telemàtica o presencial amb cita prèvia) 

 

del 16 al 22 de juny 

 
 

Com puc conèixer el centre abans de la preinscripció? 
El centre farà reunions informatives telemàtiques per donar a conèixer el projecte educatiu, 

l’equip, els espais i els serveis. Caldrà inscriure’s, ja sigui trucant-hi o a través de correu 

electrònic. En el cas que la família ho consideri convenient, també hi haurà l’opció de conèixer 

el centre amb una rebuda per part de la direcció. Caldrà demanar hora, ja sigui trucant-hi o a 

través de correu electrònic. A més, es donarà a conèixer el centre mitjançant un vídeo que es 

podrà trobar a abrera.cat/serveis/educació.   
 

Quan haig de fer la preinscripció? 
Entre el 10 i el 21 de maig de forma telemàtica (en línia, online). Els dies 18 i 20 de maig de 

forma presencial amb cita prèvia, per a aquelles famílies que no ho puguin fer en línia.  

 

Com funcionarà la preinscripció? 
El tràmit es podrà fer en línia. Tota la informació estarà a abrera.cat/serveis/educació. Les 

famílies hauran d’omplir la sol·licitud en suport informàtic i adjuntar la documentació 

necessària escanejada o fotografiada. Aleshores, el centre ja ho rebrà tot directament.   

 

 

 

 



                                                                                         

 
 

 

 

I si no es disposa d’internet per fer la preinscripció telemàtica? 
Per a les famílies que no tenen internet o no saben com fer el procediment en línia està previst 

que l’escola bressol obri els dies 18 i 20 de maig per rebre de manera presencial les sol·licituds. 

Ara bé, si una família vol presentar físicament la petició, caldrà demanar hora, ja sigui trucant-

hi o a través de correu electrònic. 

 
Quina documentació és necessària presentar juntament amb la sol·licitud? 
•  Qüestionari complementari on s’assenyalaran els serveis  escollits.   
•  Còpia del DNI vigent de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a 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. 

•  Còpia del llibre de família (pàgines on consten els pares, tutors o guardadors i l’infant a 

 escolaritzar) o altres documents relatius a la filiació. 

•  Còpia de la Targeta sanitària individual (TSI) de l’infant en cas que en tingui. 

•  Altres documents acreditatius dels criteris al·legats a la sol·licitud de preinscripció. 

 

Quines mesures caldrà prendre en la preinscripció presencial? 
En aquests casos, al centre hi ha d’anar preferiblement només una persona per fer la 

preinscripció i sense infants. Caldrà anar-hi amb mascareta i portar la documentació en un 

sobre. També es recomana que les famílies portin el seu propi bolígraf. Si qui ha de fer la 

preinscripció és una persona de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o 

bé té símptomes de covid-19, pot autoritzar per escrit a una altra persona perquè porti la 

documentació al centre. El centre serà un lloc segur perquè s’haurà netejat prèviament i es 

netejaran diàriament els espais utilitzats, es ventilaran de manera periòdica les instal·lacions, 

s’utilitzaran mascaretes quirúrgiques, pantalles protectores facials per al personal d’atenció al 

públic, així com gel hidroalcohòlic. Caldrà seguir les instruccions dels personal del centre per 

accedir i sortir de l’edifici, i esperar a l’exterior les indicacions per poder accedir-hi, sempre 

respectant la distància de seguretat (2m).  

 

Com sabré els resultats del procés de preinscripció? 
Les publicacions amb els resultats del procés de preinscripció (llistes de sol·licituds amb la 

puntuació, llistes d’admesos, etc.) es podran consultar per internet a 

abrera.cat/serveis/educació. No es penjaran físicament al centre.   

 

Més informació:  
 
Escola Bressol Municipal Món Petit     Servei d’Educació de l’Ajuntament d’Abrera 

Tel. 93 770 34 58 (trucar-hi de 9 a 13 h i de 15 h a 17 h) Tels. 93 770 47 32 - 93 770 03 25 

admabrera@cavallcartro.cat         educacio@abrera.cat  

abrera@cavallcartro.cat           

 


