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Presentació

L'educació ha d’estar present i acompanyar el procés de creixement dels

nostres fills i filles en tot moment. Com a famílies heu de poder comptar

amb serveis educatius públics i de qualitat. Les Franqueses del Vallès

compta amb tres Escoles Bressol Municipals, Cavall Fort, El Gegant del Pi i

Les Tres Bessones, totes elles amb el reconeixement com a serveis

educatius, amb un equip de professionals molt preparat i amb unes

instal·lacions totalment adaptades, amplies i acollidores.

Les escoles bressol municipals de les Franqueses són centres d’atenció a

infants de 0 a 3 anys que garanteixen les atencions adients per aquestes

edats i, també els suports educatius orientats al seu desenvolupament físic i

educatiu. Es tracta d’un entorn lliure de riscos, acollidor, amb espais,

mobiliari, instruments i joguines fets a la seva mida, sensibilitats i capacitats.

Aprendre, experimentar, adquirir i entrenar habilitats gaudint d’un entorn

educatiu i lúdic, són els reptes del nostre equip professional, el qual amb un

especial sensibilitat estimula les capacitats i aprenentatges dels infants

alhora que procura un tracte maternal.

José Antonio Aguilera Galera

Regidor d’Educació del Patronat Mpal. 

de Cultura, Educació, Infància i Joventut



Les escoles Bressol Mpals. de les Franqueses del Vallès

Una escola bressol municipal és un centre educatiu

per a infants d’entre 0 i 3 anys. L’Ajuntament ofereix

aquest servei amb l’ànim de facilitar la conciliació de

la vida familiar i laboral i ho fa posant l’accent en la

cura i l’atenció a la primera infància. Durant els primers

anys de vida la seva atenció no es pot descuidar en cap

moment, per això des de les escoles bressol s’ofereix un espai

acollidor, amb atencions especifiques i especialitzades al seu moment de

desenvolupament i, sobretot, amb un conjunt d’experiències educatives

que promouen els aprenentatges.

L’escola complementa la funció educadora de la família i col·labora amb ella

per aconseguir el benestar de l’infant, compartint la responsabilitat

d’assolir el desenvolupament harmònic dels infants en totes les seves

capacitats: afectives, cognitives, comunicatives, de relació, motrius...

Quines són i on estan ubicades

Personal que en forma part

Un equip de professionals de l’educació amb formació concreta en la

infància de 0-3 anys. Mestres en educació infantil, tècniques especialistes

en educació infantil, pedagogues, psicopedagogues...

Carrer de Provença, 20

Bellavista

937 320 300

Carrer de Miquel Martí i Pol, 6-8

Corró d’Avall

938 463 494

Carrer de Sant Joaquim, 85

Corró d’Avall

938 498 483



Funció de l’escola bressol

L’escola bressol vol garantir l’adquisició d’habilitats i aprenentatges gaudint

d’un entorn educatiu i lúdic, acompanyats de professionals amb formació i

una sensibilitat especial i amb unes instal·lacions dissenyades especialment

per atendre i estimular la primera infància.

Tot això emprant una metodologia activa basada en activitats de

manipulació i experimentació, sense oblidar les peculiaritats i les

necessitats individuals de cada infant, així com una atenció orientada a la

diversitat i la promoció social i cultural.

Objectius

Proporcionar als infants un marc d'activitats que permetin el 

progressiu descobriment de l'entorn, de les seves potencialitats i 

creixement 

Possibilitar la relació amb els altres infants i l’adquisició de valors, 

hàbits i  pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia 

personal i la integració a la societat

Donar resposta a les necessitats educatives dels infants

Crear espais d’orientació educativa que facilitin l’observació i 

resolució de situacions derivades de l’evolució i educació dels fills, 

potenciant el treball preventiu

Complementar el context educatiu i familiar, potenciant el 

desenvolupament general dels infants i ajudant els pares i mares en 

l’adquisició d’habilitats i recursos per afrontar noves situacions

RESPECTE ALS INFANTS

RESPECTE A LES FAMÍLIES



Serveis que s’ofereixen a l’escola bressol

Servei d’escolaritat Serveis complementaris

Jornada sencera de 9 a 13 h i 15 a 17 h Acollida matinal de 7 a 9 h

Jornada intensiva de 8 a 13 h Acollida de tarda de 17 a 19 h

Jornada de tarda de 15 a 17 h Servei de menjador de 13 a 15 h

Castanyada

St. Jordi
Sta. CeciliaCarnestoltes Nadal

St. Ponç

Estimulació 

musical

Massatges 

infantils

Colònies

Sortides

Natació

Anglès

Hort

En la programació anual es treballen les festes tradicionals:

També dins d’horari lectiu es realitzen activitats pedagògiques i complementàries

A tenir en compte

Benefici fiscal per raó de capacitat econòmica

Les famílies amb baixa renda familiar podran sol·licitar la reducció (bonificació)

en el pagament de les quotes



Preinscripció i matriculació a les escoles bressol 
municipals de les Franqueses

Documentació necessària per a la preinscripció

Full de preinscripció omplert

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si

està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball,

Afers Socials i Famílies.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o

guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant 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.

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en disposa

Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a, si en disposa

Documentació acreditativa4 
per certificar els criteris de prioritat al·legats a efectes de puntuació

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o amb la targeta

de residència on consta el NIE de la persona sol·licitant o es tracta de persones

estrangeres sense NIE: certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on

ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant

Quan el domicili que s’al·lega és el del lloc de treball: còpia del contracte laboral o un

certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim

d’autònoms es tindrà en compte el domicili acreditat en l’Agència Tributària: còpia del

formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats

tributaris (model 036)

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda

mínima d’inserció

Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de

discapacitat (igual o superior al 33%) de la persona que al·lega aquesta condició

emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o pels organismes

competents d’altres comunitats autònomes

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent

Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat

mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació

corresponent, on s'indiqui expressament que l'alumne té diagnosticada una malaltia

crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Eldocument ha d'especificar de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s'ha fet

tenint en compte els criteris del Departament de Salut.



Criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat4
Barem de puntuació (segons Resolució ENS ….)

Cristeris generals

Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats al centre o pares 

o tutors legals que hi treballen

Domicili familiar dins el municipi de les Franqueses del Vallès

Lloc de treball al municipi (exclou l’anterior)

Unitat familiar bendificària de la renda mínima d’inserció

Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare, 

tutor/a o germans/es

40 punts

30 punts

20 punts

10 punts

10 punts

Criteris complementaris

Condició legal de la família nombrosa o monoparental

Malaltia crònica de l’alumne/a del sistema digestiu, endocrí o 

metabòlic, inclosos els celíacs

15 punts

10 punts



Calendari i horaris de preinscripció

de 10 a 11.30 h

de 16 a 17 h

Dilluns, dimecres 

i divendres

Dimarts i dijous

Dilluns, dimecres 

i divendres

Dimarts i dijous

Dimarts i dijous

Dilluns, dimecres 

i divendres

Del 2 al 10 de maig de 2018

Calendari i horaris de matriculació

Del 4 al 8 de juny de 2018

La matrícula es formalitzarà al centre assignat. Tota la informació relativa al període

de matriculació s’exposarà a l’escola a partir del dia 1 de juny de 2018

Amb la col·laboració


