Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Portes obertes i preinscripcions a les escoles bressol
municipals
El període per fer la preinscripció a les escoles bressol municipals de
Mollet del Vallès Els Pinetons, La Xarranca i La Filadora comença amb les
jornades de portes obertes per tal que les famílies puguin conèixer l’equip
de mestres, les instal·lacions i el seu funcionament.
Portes obertes
Els dies 24, 25 i 26 d’abril les famílies amb nens de 0 a 3 anys podran conèixer
les instal·lacions de les escoles bressol municipals de Mollet del Vallès de cara
a fer la preinscripció per al curs vinent. Les jornades de portes obertes de les tres
escoles bressol són les següents:






La Xarranca, dimarts 24 d’abril. A les 10 h. (cal trucar en cas de voler fer
la visita en aquesta hora) i de 17.45 a 19 h. Passeig de Cesc Bas 3. Tlf.
93 579 43 00
Els Pinetons, dimecres 25 d’abril. A les 10 h (cal trucar en cas de voler fer
la visita en aquesta hora) i de 17.45 a 19 h. C. Sabadell, 47. Tlf. 93 570
83 25
La Filadora, dijous 26 d’abril. A les 10 h. (cal trucar en cas de voler fer la
visita en aquesta hora) i de 17.45 a 19 h. C. Riera, 7-13. Tlf. 93 544 54 54

Preinscripcions
El període de preinscripcions per al curs 2018-2019 serà del 2 al 14 de maig i
s’han de formalitzar a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), situada a
l’Ajuntament. Per fer-ho cal demanar cita prèvia a partir del 23 d’abril, al telèfon
93 571 9515
L’ordre en què les famílies facin la preinscripció no dóna preferència per tal
d’aconseguir plaça. Quan finalitzi el període de preinscripció, s’atorgaran les
places a les famílies amb major puntuació (segons els barems per poder optar a
una plaça municipal). En els casos d’empat per punts, es farà un sorteig.
A la propera sessió plenària del mes d’abril, es portarà a aprovació la tarifació
social de les escoles bressol que permetrà pagar la matrícula en funció dels
ingressos econòmics de cada família. Al web municipal trobareu, a més de tota
la informació necessària sobre les portes obertes i les preinscripcions, un
simulador que permetrà fer el càlcul de com s’aplicarà aquesta tarifació social en
cas que s’aprovi el proper 30 d’abril i aquesta aprovació esdevingui definitiva.

(adjuntem tríptic informatiu)
Mollet del Vallès, 17 d’abril de 2018
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83
premsa@molletvalles.cat

