
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL JM CÉSPEDES

Preinscripció Telemàtica  del 9 al 20 de maig de 2022 a la web de 
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs:

Pas 1:  Omplir les dades de preinscripció.
Pas 2: Adjuntar documents següents:
-Llibre de família (pàgines escrites)
-DNI, de qui faci la preinscripció
-Certificat de convivència (quan l'adreça del DNI no coincideixi amb la del domicili)
-Documentació acreditativa de la puntuació prioritaria o complementària.

- germans o germanes al centre durant el 
curs 2021-22 (50 punts)
- viure a Sant Adrià (30 punts)
- treballar a Sant Adrià (20 punts)

 - família nombrosa  o monoparental (10 
punts)
- discapacitat infant, pare, mare, germà, 
igual o superior 33% (15 punts)
- renda garantida de ciutadania (15 punts)
- acolliment familiar (10 punts)
- víctima de violència de gènere o 
terrorisme (10 punts )
- bessò o trigèmins (10 punts)

(En el cas que us sigui impossible fer el tràmit telemàticament cal que demaneu cita 
prèvia al telèfon 93 381 05 59)
Informació orientativa: Les quotes del present curs 2021-2022 han estat les següents:
Assistència: 169€
Menjador 2 àpats: 88€
Menjador 3 àpats: 99€

Publicació de les llistes provisionals: 1 de juny de 2022

Reclamacions a les llistes del barem: 2 al 8 de juny de 2022

Publicació llistes amb número pel sorteig: 9 de juny de 2022

Sorteig per a ordenar les sol·licituds que es troben en situació d’empat amb la 
mateixa puntuació: 14 de juny de 2022

Publicació de les llistes d’infants admesos: 16 de juny de 2022

Període de matriculació: 16 al 22 de juny de 2022

Les llistes es podran consultar a la web de l'Ajuntament i a la porta de l'escola bressol.
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