ANNEX SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ ESCOLES BRESSOL
Excepcionalment per a aquest curs 2021-22, atesa la situació de la pandèmia ocasionada pel COVID-19

INFORMACIÓ GENERAL I DOCUMENTACIÓ
No es podrà presentar la sol·licitud a l’OME (Oficina Municipal d’Escolarització).
Tampoc caldrà presentar original i fotocòpia, donat que la forma de presentar la documentació caldrà
prioritzar que sigui telemàtica en la mesura del possible.
Amb caràcter general, s'accepta la presentació per mitjans telemàtics de documentació escanejada o
fotografiada, per les dues cares quan escaigui i sempre amb bones condicions de llegibilitat. En tot cas, els
centres poden requerir que es presenti la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva
autenticitat.
Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds.
En canvi, l’atenció presencial a la llar d’infants o escola bressol per a la presentació de sol·licituds només
es podrà fer durant una part d’aquest període.
Per reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament en els centres, s’admet la presentació de la
sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a la bústia
electrònica oficial de la llar d’infants o escola bressol demanada en primera opció, adjuntant-hi el model
de sol·licitud disponible al web municipal degudament emplenat (en format PDF o per fotografia de la
sol·licitud) i de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.
La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, amb
sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. La llar d’infants o l’escola bressol ha de contestar
aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància i,
assignant un número de sol·licitud amb el qual el sol·licitant podrà comprovar l’estat de la mateixa.

CRITERIS GENERALS - SITUACIÓ FAMILIAR
-

Si els dos pares, tutors legals o guardadors de fet estan en situació laboral activa en el moment de
presentar la preinscripció i en el cas de la família monoparental que el/la progenitor/a que té els
fills a càrrec estigui en situació laboral activa en el moment de presentar la preinscripció.

Aquest criteri s’acreditarà mitjançant la presentació de la vida laboral o un certificat de l’empresa que faci
constar la situació laboral activa. En cas de trobar-se en situació d’excedència per cura d’un/a fill/a, en el
moment de la presentació de la sol·licitud, i per tal d’afavorir al màxim la conciliació entre la vida laboral i
familiar, es demanarà un certificat d’empresa on consti la data prevista de reincorporació.
En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, s’acreditarà amb el darrer rebut de liquidació de
cotització vigent.
Excepcionalment per a aquest curs 2021-2022, atesa la situació deguda a la pandèmia ocasionada pel
COVID-19, les persones sol·licitants que es trobin en situació d’expedient de regulació temporal
d’ocupació (ERTO), , fins a la fi de la data de presentació de sol·licituds (20 de maig de 2021), podran
presentar acreditació en la que consten com a personal afectat en l’expedient de regulació temporal
esmentat, a fi i efecte de garantir la igualtat de condicions en l’accés a una plaça escolar i l’equitat entre
les persones afectades i no afectades per aquests tipus d’expedients. Tanmateix, pel que fa a les persones
sol·licitants que, com a treballadors o treballadores autònoms, en el moment de la preinscripció no poden
reprendre la seva activitat econòmica degut a les fases de desescalat previstes, podran acreditar la seva
situació mitjançant sol·licitud a l’organisme competent conforme a la causa esmentada estan de baixa
d’activitat econòmic.
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