
 
 

INSTRUCCIONS PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

CURS 2022-2023 

CALENDARI  

Període de presentació de les sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2022, de forma 
telemàtica. En cas de tenir dificultats per fer la inscripció telemàticament, caldrà que us 
poseu en contacte amb l’Ajuntament de Vacarisses (telèfon 93 835 90 02). 
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació 
provisional:  1 de juny de 2022. 
Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2022. 
Sorteig públic per adjudicar les places en cas d’empat a la sala de Plens de l’Ajuntament 
de Vacarisses: el 10 de juny de 2022 a les 14h. 
Publicació de la relació definitiva d’alumnat admès, i si s’escau, de la llista d’espera: 15 
de juny de 2022. 
Període de matrícula: del 16 al 22 de juny  de 2022. En el moment de la matrícula, a la 
pàgina web de l’Ajuntament, trobareu el full de matrícula i la documentació requerida, 
així com les instruccions per a la seva presentació. 
 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

La presentació de sol·licituds amb suport informàtic és del 9 al 20 de maig de forma 
telemàtica, a través del web de l’Ajuntament, adjuntant la documentació corresponent. 
En cas de tenir dubtes o dificultats en la presentació de la inscripció, poseu-vos en 
contacte amb l'Ajuntament  93.835.90.02 (ext.102) de dilluns a divendres de 9 a 14h i 
tardes de dilluns i dimecres de 16 a 18h. En cas de no poder fer el tràmit en línia, cal 
demanar cita prèvia a l’Ajuntament de Vacarisses 93.835.90.02. 
 
COM FER LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA 
 

1. Podeu fer la preinscripció telemàtica des de qualsevol dispositiu connectat a la 
xarxa (ordinador, tauleta, mòbil...). 
 

2. Descarregueu i ompliu el formulari de  preinscripció. Per signar el document 
electrònicament, deseu-lo en format pdf i signeu el document amb la vostra 
signatura electrònica, sinó teniu signatura electrònica també ho podeu fer amb  
l’opció “signar” del menú i desprès “afegir signatura”.  
 

3. Feu una foto amb el mòbil o escanegeu tota la documentació requerida:  

• DI del o la sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el 
cas de persones estrangeres. 

• Llibre de família o certificat literal de naixement. 

• Si en té, la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a. 

https://www.vacarisses.cat/
https://www.vacarisses.cat/files/doc4143/preinscripcio-escoles-bressol-2022-2023-1.pdf


 
 

• Documentació general o específica que necessiteu en funció dels 
criteris de prioritat que hagueu indicat al formulari. 
 

4. Reviseu el formulari i prepareu tota la documentació a presentar. 
5. Realitzeu la instància telemàtica fent clic en aquest enllaç. En la secció de 

documents trobareu una guia per fer el tràmit. Ompliu la instància i adjunteu el 
formulari de preinscripció i la tota la documentació requerida. No oblideu la 
documentació dels criteris de prioritat que al·legueu.  

6. L’Ajuntament de Vacarisses, un cop revisada la documentació, confirmarà la 
vostra preinscripció per correu electrònic. 

Important: les sol·licituds de preinscripció que es facin fora del termini perdran tots 
els punts i els drets de preferència i podrien quedar fora del procés ordinari 
d’escolarització. 

 

 

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=492&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica
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