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TRETS D’IDENTITAT

• Les escoles bressol municipals afavoreixen el 
desenvolupament global de les capacitats intel·lectuals, 
motrius, socials, emocionals i afectives dels infants
• La vida quotidiana conforma l’eix central de l’ambient 
educatiu.

• El joc és l’activitat principal per al desenvolupament 
de les capacitats dels infants.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Matrícula i material escolar gratuït.
No és necessari comprar cap equipament especial (roba, 
motxilla, bata...).
Servei opcional d'acollida al matí: de 7.30 a 9 h.
Cuina pròpia amb menús adequats a les diferents edats 
i dietes especials. Només es cobren els àpats dels dies 
reals d’ús del servei.
Reunions de coordinació de les tres escoles municipals 
públiques.
Documentació pedagògica (fotografies) amb accés 
privat.
Participació en diferents projectes educatius del 
municipi i la comarca.
Activitats de prevenció i detecció del CDIAP SPAI3 
(Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç).
Supervisió de la inspecció de Serveis Territorials de la 
Generalitat.
Personal titulat i amb formació continuada: Grau de 
Mestre en Educació Infantil i Cicle Formatiu de Grau 
Superior d'Educació Infantil.
Centres formadors reconeguts per la Generalitat de 
Catalunya: estudiants de pràctiques del Grau d’educació 
infantil i del cicle formatiu de grau superior d'educació 
infantil.
Centres col·laboradors de formació dual del Cicle 
Formatiu de grau superior d’Educació Infantil de 
l’Institut Gallecs.

JORNADES DE PORTES OBERTES (amb cita prèvia)

EB El Cirerer Dissabte 30 d’abril al matí 
Tel. 93 562 51 75
A/e: elcirerer@parets.cat
Web: elcirerer.parets.cat

EB La Cuna Dissabte 7 de maig al matí
Tel. 93 562 49 54
A/e: lacuna@parets.cat
Web: lacuna.parets.cat

EB El Gargot Diumenge 8 de maig al matí 
Tel. 93 562 20 05
A/e: elgargot@parets.cat
Web: elgargot.parets.cat



CAL SABER QUE
• La sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer 
des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió 
a Internet, accedint al web www.parets.cat 
• Només la pot presentar el pare, mare o tutor/a de l'infant 
amb qui estigui empadronat.
• Cal que el pare, mare o tutor/a que faci el tràmit tingui 
una eina d’identificació digital, com la T-CAT, el DNI 
electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.
• L’infant ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l'inici 
del curs escolar, no es pot preinscriure un infant fins que 
no hagi nascut.
• Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció 
per infant.
• La falsedat en les dades al·legades o en la documentació 
aportada, comporta la invalidació dels drets de prioritat 
que puguin correspondre, incloent si escau, la pèrdua de 
la plaça per al curs corresponent a la preinscripció.

SI EN UN CENTRE HI HA MÉS SOL·LICITUDS QUE PLACES 
S’APLICA EL BAREM SEGÜENT:

CRITERIS PRIORITARIS
• Domicili de l’infant a Parets del Vallès: 75 punts o lloc 
de treball del pare, mare, tutor/a a Parets del Vallès: 20 
punts. 
• Germans escolaritzats al centre: 50 punts.
• Beneficiari de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.
CRITERIS COMPLEMENTARIS
• Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'infant, el pare, 
mare, tutor/a, els germans: 15 punts.
• El pare, mare, tutor/a treballen en el centre en el moment 
de presentar la sol·licitud de preinscripció: 15 punts. 
• Família nombrosa: 15 punts. 
• Família monoparental: 15 punts.
• Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 
15 punts.
• Infant nascut en un part múltiple: 10 punts.
• Infant en acolliment familiar: 10 punts.
• Sol·licitud conjunta de dos o més germans: 5 punts.
Atenció: El domicili serà l’adreça del volant de convivència 
de l’infant, on ha de constar que conviu amb un o els dos 
tutors (en tots els casos ha de conviure amb el sol·licitant). 

DOCUMENTACIÓ

El formulari ‘Sol·licitud de preinscripció a ensenyaments 
de primer cicle d’educació infantil a les escoles bressol 
municipals’, sense que calgui adjuntar cap altra 
documentació administrativa addicional.

L’Ajuntament comprovarà d’ofici i amb altres 
administracions públiques els criteris al·legats.

Només cal adjuntar a la sol·licitud la documentació 
acreditativa (escanejada o fotografiada per totes dues 
cares) dels criteris següents:

Lloc de treball del pare, mare o tutor/a a Parets del Vallès

• Contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per 
l’empresa. En el cas de treballadors/es en el règim 
d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a 
l’Agència Tributària i s’acreditarà amb el formulari de la 
declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens 
d’obligats tributaris (model 036 o 037).

Discapacitat

• Certificat de discapacitat vigent només si ha estat emès 
per una altra comunitat autònoma.

• Documentació acreditativa de ser beneficiari/a d’una 
pensió de la Seguretat Social amb reconeixement d’una 
pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o 
de gran invalidesa i el de les classes passives que tenen 
reconeguda una pensió de jubilació o de retir per 
incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

No és vàlid per acreditar aquest criteri cap document 
conforme s'està tramitant el certificat.

Família nombrosa o monoparental

• Carnet de família nombrosa o monoparental, només si 
ha estat emès per una altra comunitat autònoma.

Condició de víctima de gènere o terrorisme

La condició de víctima de violència de gènere s’acredita 
per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei 
orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere. La condició 
de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que 
emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del 
Terrorisme del Ministeri de l’Interior.
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En el cas de documentació en llengua estrangera, cal presentar una traducció jurada.

Infant nascut en un part múltiple

El llibre de família.

Infant en acolliment familiar

• Resolució d’acolliment emès pel Departament de Drets 
Socials de la Generalitat de Catalunya. Es pot aplicar barem 
de germans al centre.

MATRÍCULA

En el període establert, l’escola bressol es posarà en 
contacte amb les famílies per fer la matrícula. Si no es 
formalitza la matrícula, es perd la plaça.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Publicació de l'oferta: entre el 4 i el 6 de maig de 2022.

Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig 
de 2022, ambdós inclosos.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al 
centre amb la puntuació provisional: 30 maig 2022.

Termini per presentar una reclamació: del 31 de maig a 
l’1 de juny de 2022.

Sorteig del número de desempat: 7 de juny de 2022.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al 
centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, 
de la llista d'espera: 10 de juny de 2022.

Període de matrícula: del 13 al 22 de juny de 2022, ambdós 
inclosos.

PREVISIÓ D’OFERTA DE PLACES

L’oferta global de places inclou les reservades per a 
alumnes amb necessitats educatives especials. Aquesta 
oferta es podrà modificar en funció de la preinscripció real.


