
INFORMACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ A L’ESCOLA BRESSOL QUITXALLA CURS 2021/2022: 

La preinscripció per les escoles bressol és del 10 al 21 de maig. Per poder realitzar-la es farà de 
forma presencial o de forma telemàtica a través del correu bressolquitxalla@gmail.com o al 
correu a8045240@xtec.cat. 

En cas de voler fer-la presencial  hi ha uns horaris per poder fer aquest tràmit. Si no us van bé 
aquestes franges podeu demanar cita prèvia a l’escola bressol.  

Els horaris d’atenció a les famílies són:  

 Els Dilluns dies 10 i 17 de maig: de 17h a 19h  

 Els dimarts dies 11 i 18 de maig: de  8 a 10h  

 Els dimecres dies 12 i 19 de maig de 15h a 18h  

 Els dijous dies 13 i 20 de maig de 14h a 15h 

 Els divendres dies 14 i 21 de maig de 8 a 9h  

CALDRÀ FORMALITZAR LA SOL·LICITUD DEL 10 AL 21 DE MAIG ENVIANT/ LLIURANT EL 
DOCUMENT DE LA SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ JUNTAMENT AMB LA SEGÜENT 
DOCUMENTACIÓ ( PER CORREU O PRENSENCIAL)  

La sol·licitud  de la preinscripció es considerarà formalitzada  amb la resposta per part del 
centre mitjançant un correu electrònic o una fotocopia de la sol·licitud de  la preinscripció. 

Quins documents es necessiten per la preinscripció a l’escola bressol? 

 1.- Sol·licitud de la preinscripció: la trobareu a la web de l’ajuntament i a la web de la 
 generalitat de Catalunya, estudiar a Catalunya. ( quan s’hagi publicat la compartirem) 
 2.- Dni del pare i el Dni de la mare  
 3.- Llibre de família 
 4.-Carnet de família nombrosa  o monoparental 
 5.- targeta sanitària 
 
Per qualsevol dubte o aclariment, no dubteu en contactar amb nosaltres a través de correu, de 
les xarxes ( instagram @quitxalla_navas)  o al telèfon  678040655 

Calendari preinscripció i matricula  

• Presentació de sol·licituds, preinscripcions: del 10 al 21 de maig 
• Llista provisional de sol·licituds: 1 de juny 
• Presentació de reclamacions: del 2 al 8 de juny 
• Sorteig en cas d’empat: 9 de juny 
• Llista definitiva: 15 juny 
• Matricula: del 16 al 22 de juny ( els alumnes preinscrits amb plaça assignada)  
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