
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ PER A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

CURS ESCOLARCALENDARI

DOCUMENTACIÓ 

Preinscripció a l’Ajuntament

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

 
    
. 

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

Preinscripció a l’Ajuntament Del 2 al 12 de maig

Sorteig públic per adjudicar places en cas d’empat*

Matriculació a l’escola Del 6 al 9 de juny

1 de juny

Del 23 al 25 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

22 de maig

30 de maig

2 de juny















Imprès de sol·licitud degudament complimentat.
Original i  fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.  Si està en
situació d’acoll iment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
Original i  fotocòpia del DNI de la persona sol·l icitant (pare, mare, tutor, tutora o guardador o 
guardadora de fet) o, si la persona sol·l ici tant 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.  L’adreça que consta a la sol·licitud ha de coincidir amb la del DNI / NIE
o comunicació a la Delegació de Govern (persones estrangeres).
Original i  fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l’infant, si en disposa.
De manera extraordinàr ia, les dades d’identi ficació o de fi liació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el DNI o el llibre de famíl ia del país 

d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui apor tar. La comissió de matriculació valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Segons pertoqui, cal presentar la documentació acreditativa dels criteris al·legats.


