
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
SANT VICENÇ DELS HORTS

CURS 2020-2021

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Carrer del Riu, 59
Telèfon: 93 656 48 28

ebmpetitmamut@svh.cat
www.ebmpetitmamutcom.wordpress.com

Plaça del Trèvol, s/n 
Telèfon: 93 656 37 49
lalegria@suara.coop 

www.ebmlalegria.wordpress.com

FASE DEL PROCÉS

Presentació de sol·licituts per correu electrònic

Presentació de reclamacions

Resolució de les reclamacions

NOVES DATES

Formalització de la matrícula mitjançant correu electrònic
o cita prèvia  (trucant al Departament d’Educació al  93 656 98 26)

* Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i  poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Presentació de sol·licituts amb cita prèvia
(trucant al Departament d’Educació al 93 656 98 26)

Del 13 al 22 de maig de 2020
a l’adreça electrònica: educacio@svh.cat

Del 19 al 22 de maig de 2020
a l’Oficina Municipal d’Escolarització (passatge Pau Vila s/n)

-

-

2 de juny de 2020
a la pàgina web de les escoles bressol municipals i

a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
http://www.svh.cat/municipi-per-temes/educacio/escoles-bressol-municipals-ebm/

11 de juny de 2020
a la pàgina web de les escoles bressol municipals i a

http://www.svh.cat/municipi-per-temes/educacio/escoles-bressol-municipals-ebm/

6 de juliol de 2020
a la pàgina web de les escoles bressol municipals i a

http://www.svh.cat/municipi-per-temes/educacio/escoles-bressol-municipals-ebm/

Del 3 al 9 de juny de 2020
a l’adreça electrònica: educació@svh.cat

(si no es disposen de mitjans telemàtics, demanar cita prèvia al 93 656 98 26)

Del 10 al 16 de juliol de 2020
educació@svh.cat

(passatge Pau Vila s/n) de 9.30 a 13.30h

Publicació de la llista ordenada definitiva
(alumnes admesos)

Sorteig 
(es farà en cas que hi hagi més sol·licituds que vacants)

Consulta de la llista de sol·licituds
amb la puntuació provisional

Consulta de la llista de sol·licituds amb la puntuació 
provisional un cop resoltes les reclamacions

DATA



O-1 De gener a maig de 2020

DISTRIBUCIÓ DELS NIVELLS
(Infants a partir de 4 mesos)

CALENDARI ESCOLAR

Inici del curs escolar:  el dia 14 de setembre.

Abans d’iniciar-se, però, es realitzen uns dies per a l’adaptació de tots els alumnes de l’escola 
bressol: del 7 al 10 de setembre. Les educadores de l’escola bressol us informaran de l’horari 
i els dies concrets que cada alumne ha d’assistir a aquesta adaptació. Durant aquest període, 
les educadores responsables de cada grup d’infants s’entrevisten amb les famílies per 
conèixer els costums i les circumstàncies familiars dels infants que tindran al seu càrrec.

Períodes de vacances i dies festius:
  
Les vacances de Nadal i de Setmana Santa corresponen al calendari escolar establert per a 
totes les escoles de la població.
Igualment, coincidim amb les escoles de primària pel que fa als dies de lliure elecció.
A principi de curs facilitarem les dates festives concretes de cada curs.

Finalització del curs escolar:  el dia 30 de juny.

De l’1 al 21 de juliol, les famílies que ho desitgin, poden fer ús de l’activitat d’estiu durant 3 
setmanes després de la finalització del curs escolar. Durant aquesta activitat d’estiu es fa 
jornada de 9 a 13h. També hi ha servei d’acollida de 8 a 9h del matí i servei de menjador, de 
13 a 15h. El pagament del casal d’estiu es farà per setmanes.

NIVELL PERÍODE DE NAIXEMENT

1-2

2-3

De gener a desembre de 2019

De gener a desembre de 2018

* Avís: Les dates del calendari escolar són provisionals i poden 
variar en funció de l’evolució de la pandèmia


