
 
 

 

ANUNCI 

 

REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL SECTORIAL D’ENSENYAMENT PER LA 
MATRICULACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL “FRANCESC BLANCH” i “HORT 

DE PAU” CURS 2023-2024. 
 

 

ESCOLES BRESSOL FRANCESC BLANCH i HORT DE PAU 
 

NOMBRE DE PLACES A OFERTAR: 
 

FRANCESC BLANCH HORT DE PAU 

Nadons: (nascuts 2023): 5 Nadons: (nascuts 2023): 5 

Aula-1: (nascuts any 2022): * Aula-1: (nascuts any 2022): * 

Aula-2: (nascuts any 2021): * Aula-2: (nascuts any 2021):  * 

 
*A partir de la confirmació de plaça dels antics alumnes, es confirmarà les places resultants. 

 

 
CRITERIS D’ADMISSIÓ i BAREMS ESCOLES BRESSOL 

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA A EFECTES DE BAREM 

 

● Es farà la comprovació de les dades d’empadronament, si ho heu autoritzat en el full 
de preinscripció per part de l’Ajuntament d’Altafulla a fer-ho. 

● Es farà la comprovació de l’informe acreditatiu dels serveis socials de l’Ajuntament 

d’Altafulla de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció 

(RMI), si ho heu autoritzat en el full de preinscripció a l’Ajuntament d’Altafulla a fer-

ho. 

● Certificat de discapacitat igual o superior al 33% de disminució emès per 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o per l’organisme competent de la 

persona que al·lega aquesta condició. (La podrà al·legar el pare, la mare, el tutor o la 

tutora). 

● Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.  

● En cas de no ser residents a Altafulla, documentació acreditativa del lloc de treball si 

aquest és el que s’al·lega. 

  

Per acord de la comissió de matriculació, en cas d’empat tindrà prioritat el nen/a 

empadronat a Altafulla. 

 

BAREMS: 

 

75 PUNTS =  Unitat familiar, en primer grau, o en el seu defecte, la persona tutora   

                    legal, empadronada a Altafulla. 

45 PUNTS =  Pare/mare i/o tutor/a treballant a l’Escola Bressol. 

10 PUNTS =  Germans/es a l’Escola Bressol en el moment de fer la preinscripció. 

10 PUNTS =  Família nombrosa. 

10 PUNTS =  Família monoparental. 



 
 

 

10 PUNTS =  Família beneficiaria d’ajut de renda mínima d’inserció. 

5 PUNTS =  Cituació de discapacitat de qualsevol membre de la unitat familiar de primer         

                   grau o en el seu defecte, la persona tutora legal i en convivència. 

5 PUNTS =  Lloc de treball a Altafulla pels no empadronats. 

 

*El cas de sorteig, els germans bessons tindran assignat un únic número i si s’escau, es garantirà 

plaça amb augment de ràtio. 

 

3.-Escolarització gratuïta als 2 anys a les Escoles Bressol  
 

La Sra.Presidenta informa que es disposa d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya 
per aquesta franja d’edat fins acabar el curs escolar que determina el Departament 
d’Ensenyament (Fins al 22 de Juny de 2023) 

A partir d’aquesta data, fins acabar el servei de l’Escola Bressol (27 de Juliol de 2023), 
se’n farà càrrec l’Ajuntament d’Altafulla. 

 
Tal i com indica l’Article 3 de l’Ordenança fiscal de l’Ajuntament d’Altafulla: 
 
“Article 3. Quota tributària  

Els alumnes que cursin P2 no estaran subjectes a les tarifes 1.1, 1.2, 2.1 i 2.2 del quadre 

anterior. 

1.1 Despeses de material i gestió 152,29 € 

1.2 Despeses de material i gestió pel 2n germà 111,50 € 

2.1 Tarifa assistència jornada completa mensual per beneficiari 120,66 € 

2.2 Tarifa assistència jornada completa mensual pel 2n germà 84,46 €” 

 
I seguint les directrius que s’estableix a: 
“L’Acord marc per financiar el cost que té per les families l’escolarització d’infants a i2 a les llars d’infants i a 

les escoles bressol de titularitat municipal, i també per avançar cap a la incorporació del finançament del 

primer i segon curs del primer cicle d’educació infantil (i0 i i1)” del Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 

 
 

Fases Dates 

Presentació de sol·licituds (per instància electrònica o presencialment a 

l’Ajuntament) de 2 al 12 de maig 

Llistes provisionals amb el barem 23 de maig 

Reclamacions 

Del 24 al 26 de 

maig 

Publicació llistes definitives barems 1 de juny 

Sorteig empats a punts 

5 de juny a les 

10h 

Llistes d’admesos 6 de juny 

Període de matriculació Del 7 al 16 de juny 

 

 
 



 
 

 

CONSULTA TOTS ELS TRÀMITS NECESSARIS A TENIR EN COMPTE A L’HORA DE 

PREINSCRIURE I MATRICULAR ENTRANT A : www.altafulla.cat 
 

COM PRESENTAR LA PREINSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ 
 

1.- Per registre digital 

 Com presentar-ho electrònicament: https://www.seu-

e.cat/ca/web/altafulla/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-
tramits/serveis/atencio-ciutadana 

 Instància electrònica Ajuntament: https://seu-e.cat/ca/web/altafulla/tramits-i-

gestions/-/tramits/tramit/14157502?p_auth=xWIRefZl 

 Sol·licituds i comunicacions: https://www.seu-e.cat/ca/web/altafulla/govern-

obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/models-de-sol-licituds-i-
comunicacions-187 

 
2.- Presencialment a l’Ajuntament (cal demanar cita prèvia) 
 

● A través de l’aplicatiu: https://citaprevia.altafulla.cat/citaprevia/ 

 

● Telefònicament al 977650008 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Altafulla a 20 de Març de 2023 
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