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DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 30/2020/ALTSOC
Procedència: Educació

A Montcada i Reixac,

Vist l’expedient núm. 30/2020/ALTSOC, promogut per Educació en sol·licitud d’aprovar 
l’oferta inicial de vacants i calendari del procés de preinscripció i matriculació a les 
escoles bressol municipals per al curs 2020-21, ambdues subjectes als canvis i a les 
indicacions dels Departaments de Salut i d’Educació de la Generalitat de Catalunya a 
conseqüència de la situació de crisi sanitària deguda a la pandèmia del Covid-19;

Atès que, aquest ajuntament té competències en el procés de preinscripció i 
matriculació a les escoles bressol municipals. Té per tant establert els seu propi barem 
d’admissió d’alumnes que queda recollit en el Reglament de Criteris d’admissió 
d’infants  a la Xarxa d’escoles bressol municipals de Montcada i Reixac;

Oferta inicial de places:

PLACES 
TOTAL NIVELL

LÍNIES

Curs 19-20

PLACES / 
CURS 19-20

LÍNIES

Curs 20-21

PLACES / 
CURS 20-21

ALUMNES 
QUE PUGEN

OFERTA 
PLACES

P0 1 8 1 8 0 8
P1 1 13 1 13 8 5

EBM Mitja 
Costa 41

P2 1 20 1 20 13 7

P0 1 7 1 7 0 7
P1 2 26 2 26 7 19

EBM Font 
Freda 73

P2 2 40 2 40 26 14

P0 1 8 1 8 0 8
P1 2 26 2 26 8 18

EBM Camí 
del Bosc 61

P2 2 40 2 40 13 27

P0 1 8 1 8 0 8
P1 2 26 2 26 8 18

EBM Can 
Casamada 74

P2 2 40 2 40 26 14

P0 0 0 0 0 0 0
P1 1 13 1 13 0 13

EBM Can 
Sant Joan 63

P2 2 40 2 40 13 27

TOTAL 312 21 315 20 315 122 193
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Aquesta oferta de places es pot veure enguany condicionada per les mesures de 
prevenció i seguretat que puguin venir fixades pels Departaments de Salut i 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya degut a l’afectació del COVID-19 en els 
centres educatius i que afectarien tant la distribució dels espais com les ràtios 
de les aules.

En el supòsit que el curs pugui començar al setembre en les condicions que fins 
ara eren les habituals, es mantindrien les ràtios i l’oferta que consta més amunt. 
Altrament, i en funció de les recomanacions o instruccions que vinguin donades 
pels organismes competents (Procicat, Departaments de Salut i d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, etc) l’oferta s’adequaria sempre a aquestes 
recomanacions, podent veure’s afectada a la baixa per a cada un dels nivells en 
cada una de les escoles bressol municipals.

Per altra banda i com és habitual, l’oferta de places inicial que presenta cada escola es 
pot veure modificada en funció de la demanda posterior. Un cop finalitzat el període de 
presentació de sol·licituds es tindrà en compte l’oferta global de la xarxa pública per 
mantenir les ràtios màximes per aula.

Per tant, quan la demanda d’alumnes no sigui suficient per mantenir una aula oberta, 
l’Ajuntament, sempre que sigui possible, oferirà una plaça a un altre dels centres de la 
xarxa pública o es valorarà la possibilitat de reconvertir aquesta aula o una altra de la 
pròpia escola en una aula mixta, permetent així mantenir aquests alumnes a l’escola.

Si calgués tancar una aula perquè durant el procés de preinscripció no s’ha cobert la 
ràtio mínima exigida, i durant el curs es formés una llista d’espera per a aquest nivell (i 
sempre que la resta d’escoles no pogués absorbir-la), es podria obrir l’aula en qüestió 
un cop el curs ja iniciat.

Els centres que ofereixen quotes diferenciades d’escolarització (de jornada completa, 
de matí i de tarda) prioritzaran, en el moment de l’admissió, les preinscripcions de 
jornada completa per davant de les de mitja jornada. Si un cop iniciat el curs, alguna 
família que ha estat admesa per jornada completa demana canviar a mitja jornada, 
caldrà que en justifiqui els motius (mèdics, laborals, etc) documentalment.

Calendari de preinscripció i matriculació:

Fases Dates

Presentació sol·licituds 8 al 19 de juny
Llistes amb el barem provisional 23 de juny
Reclamacions 25 de juny
Resolució reclamacions i llistes amb barem definitiu 26 de juny
Sorteig 29 de juny
Llistes admesos i llista d’espera 30 de juny
Període de matriculació                                          1 al 15 de juliol

Així mateix, i pel que fa el calendari del procés de preinscripció i matrícula, si 
quan arriba la data del sorteig encara no es disposa de les recomanacions o 
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instruccions dels organismes competents que han de permetre modular l’oferta 
definitiva, es posposaran tan el sorteig, com la publicació de les llistes d’ 
admesos, la publicació de la llista d’espera i el període de matriculació.

L’adjudicació final de places no es portarà a terme, per als alumnes de nova 
incorporació, fins que l’oferta real no estigui clarament definida.

Vist l’informe emès per la cap de Servei d’Educació en data 14 de maig de 2020;  
Vista la proposta presentada.

Aquesta Alcaldia RESOL:

PRIMER. Aprovar l’oferta inicial de 193 places vacants de les 312 places totals per al 
curs 2020-21.

SEGON. Aprovar el calendari del procés de preinscripcions i matriculació per al curs 
2020-21 a les Escoles bressol municipals.   

Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.

Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018
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