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Criteris de prioritat i barem

• Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o
 tutors legals que hi treballin en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció:
 40 punts.
• Si el domicili de l’alumne o alumna és a Sant Feliu de Llobregat: 30 punts.
 Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora
 de fet, es pren en consideració l’adreça del lloc de treball en comptes del domicili
 familiar, i aquest és a Sant Feliu: 20 punts.
• Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin 

bene�ciaris de l’ajut de la Renda Mínima d’Inserció: 10 punts.
• Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o l'alumna, el pare, la mare,
 germanes o germans: 10 punts.

Criteris complementaris

• Família nombrosa o monoparental: 15 punts.
• Malaltia crònica de l’alumne o l’alumna (inclosa la celiaquia) que afecti el seu
 sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.
• Si se sol·licita més d’una plaça, de 0 a 3 anys, de la mateixa unitat familiar:
 15 punts.

Tarifació social a les quotes

Les quotes mensuals dels serveis bàsics d’educació i menjador de les escoles bressol
municipals es �xen segons criteris de tarifació social, per adequar els imports al nivell
de renda i al nombre de persones del nucli familiar. Amb la tarifació social l’Ajuntament 
facilita l’accés als serveis en igualtat d’oportunitats, de forma més equitativa i justa 
socialment. Informació: www.santfeliu.cat/tarifaciosocial.

Tot el procés d’escolarització està regulat segons la resolució ENS/406/2017, de 24 de 
febrer DOGC 7324

Podeu consultar tota la informació a: www.santfeliu.cat/educacio



  

 

 

 

 Portes obertes a les escoles bressol municipals

Són jornades dinàmiques i disteses per donar a conèixer el projecte educatiu i les 
instal·lacions d’aquests espais adreçats als infants d’entre 0 i 3 anys. 

• Dissabte 18 de març: Escola bressol Tambor (c/ Jaume Ribas, 31-33) 
• Dissabte 25 de març: Escola bressol Patufet (riera de la Pahissa, 30-32)
• Dissabte 1 d’abril: Escola bressol Fàbregas (c. Sànson, 17)
• Dissabte 22 d’abril: Escola bressol Ginesta (c/ Jacint Rius, 1-3)

Horari: d’11.30 a 13.30 h

 Calendari procés d’escolarització

 Presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig, �ns a les 14 h

• Per Internet: a www.santfeliu.cat/educacio

 Identi�cació prèvia (si no es disposa de DNI electrònic, certi�cat idCAt o certi�cat de 
la FNMT). Cal emplenar el formulari adjunt, acreditar amb el DNI/NIE i lliurar el formulari 
abans de fer la preinscripció a:

- Les escoles bressol municipals, el dia de portes obertes.
- L’O�cina d’Atenció Ciutadana (pl. de la Vila,1).
- Can Ricart (pl. Lluís Companys,1).

 Documentació a presentar en la preinscripció per Internet: Pel barem de punts cal 
aportar, si s’escau, la documentació que acrediti discapacitat, família monoparental i 
malaltia crònica. La resta de dades les consulta automàticament l’Ajuntament, amb el 
consentiment de qui ho sol·liciti. 

• Presencialment: a l’O�cina d’Atenció Ciutadana (pl. Vila, 1).

 Cal sol·licitar cita prèvia del 24 d’abril al 12 de maig: 
 per Internet, a www.santfeliu.cat/educacio o, per telèfon, a 93 685 80 01 - 93 685 80 02.

Documentació a presentar en la preinscripció presencial: 
- Original del llibre de família o altres documents relatius a la �liació. Si l’infant està en 

situació d’acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Família.
- Original del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el 

NIE, si es tracta de persones estrangeres.
- Original de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne o l’alumna.
- La documentació necessària que acrediti qualsevol dels criteris de prioritat i comple-

mentaris.

Publicació de llistes provisionals baremades: 22 de maig de 2017

• Departament d’Educació i Infància a Can Ricart (pl. Lluís Companys, 1).
• Escoles bressol municipals (Patufet, Fàbregas, Tambor i Ginesta)

Període de reclamacions: 23, 24 i 25 de maig de 2017

Cal presentar instància al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, per Internet,
a www.santfeliu.cat/ajuntament, o bé presencialment a l’O�cina d’Atenció Ciutadana.

Publicació de llistes de�nitives d’admesos: 2 de juny de 2017, a les 12 h

• Departament d’Educació i Infància a Can Ricart (pl. Lluís Companys, 1).
• Escoles bressol municipals: Patufet, Fàbregas, Tambor i Ginesta.

Període de matriculació: del 6 al 9 de juny de 2017

• Per Internet: a www.santfeliu.cat/ajuntament 

• Presencialment a l’escola bressol on ha estat assignada la plaça:
 Matins: de dimarts 6 a divendres 9, de 9 a 13.30 h.
 Tardes: dimarts i dijous, de 15 a 18.30 h, i dimecres i divendres, de 15 a 16.30 h.

 Documentació:  
- Fotocòpia del carnet de vacunacions.
- Dades bancàries.
- Document de consentiment per a la consulta de dades econòmiques.
- Dues fotogra�es de l’infant de mida carnet

Per formalitzar la matrícula presencialment cal reservar dia i hora, 
a partir del 2 de juny de 2017:

•  Per Internet: www.santfeliu.cat/educacio 

•  Presencialment o telefònicament:
O�cina d’Atenció Ciutadana (pl. Vila, 1). Tel. 93 685 80 01
Can Ricart (pl. Lluís Companys, 1). Tel. 93 685 80 02


