Informació de
la preinscripció
Calendari de preinscripció
i matrícula 2021

10 - 21
maig

1

juny

Presentació de sol.licituds
(ambdós inclosos)
Publicació de les llistes
de sol.licituds amb la
puntuació provisional

2-8

Termini per presentar
reclamacions

9 - 11

Sorteig per resoldre les
sol·licituds de preinscripció
empatades en punts

juny

juny

15

juny

16-22
juny

Publicació de la llista amb
puntuacions definitives i
infants admesos. Si escau,
llista d’espera.
Període de matriculació

Documentació que cal aportar
Documentació identificativa:
• Llibre de família o altres documents relatius a la filiació només de la pàgina de
l’infant.
• DNI o NIE de la persona sol.licitant i de
l’infant (si en té).
• Targeta sanitària de l’infant.
• Full de Preinscripció emplenat.
(el trobareu al web de l’escola)

Documentació acreditativa
del criteri de prioritat:
S’ha de presentar només per al criteri/s de
prioritat al·legat a la sol·licitud de preinscripció:
• Germans/nes escolaritzats al centre o
pares o tutors que hi treballin.
• Acreditació de l’Ajut de Renda Garantida
de ciutadania.
• Proximitat del domicili de l’alumne o
proximitat del lloc de treball de la persona
sol·licitant.
• Acreditació de discapacitat (igual o superior 33%) de l’infant, germans, el pare,
mare o tutor.
• Família nombrosa o monoparental.
Més informació a

gencat.cat/preinscripcio

Presentació de sol.licituds

TELEMÀTICAMENT

Cal que us descarregueu el full de
preinscricpió al web de l’escola, l’empleneu i l’envieu a elrocpetit@balenya.cat,
juntament amb la resta
de documentació requerida.

PRESENCIALMENT

És imprescindible que sol·liciteu cita
prèvia per mail o telefon.
Cal que porteu el full d’inscripció
emplenat i les fotocòpies de tota la
documentació.

Jornada
de Portes
Obertes
Dissabte, 17 d'abril
(És imprescindible que sol·liciteu
cita prèvia per telèfon o per mail)

El Roc Petit és una escola
bressol municipal que imparteix
el primer cicle d’educació
infantil i vetlla perquè aquesta
etapa sigui oberta i flexible.
Responem a les necessitats
educatives actuals dels infants
des dels 0 fins als 3 anys, amb
un servei educatiu de qualitat.
Oferim propostes a través
del joc, per tal que l’infant
pugui construir el seu propi
aprenentatge; un espai on se
senti escoltat, valorat i estimat.
L’equip docent de l’escola
compta amb el suport d’una
mestra especialitzada de
música que acompanya els
infants amb diferents recursos.

Número de places
ofertades
Grup
0-1 any

16

places

Grup
2-3 anys
Grup
1-2 anys

20

18

Horaris i Serveis

Estem preparant un projecte
per posar en marxa
l’Espai Familiar. Esperem
poder presentar-vos-el
ben aviat!

places

places

El número de places pot variar en funció de la
normativa que marqui el departament per a
l’inici del curs segons l’evolució de la Covid-19.

Valorem totes
les famílies i les
acompanyem en
aquesta primera etapa
educativa, basant-nos
en la col·laboració i el
respecte mutus.

7.45-8.45 h

SERVEI DESPERTADOR
Amb flexibilitat d’entrada dins
d’aquesta franja.

8.45-12.45 h
15 - 17 h

LA JORNADA DE L'ESCOLA
Amb flexibilitat a les entrades
i sortides per tal d’adaptar-nos
a les necessitats de cada família
i infant.

8.45-9.30 h

ENTRADA A L’ESCOLA

11.45-12.45h

SORTIDA
Si l’infant no es queda a dinar.

15-15.30 h

16.30-17 h
17 a 18h
Concebem el
jardí de l’escola com
un espai amb un gran
potencial educatiu, alhora
que fomentem les sortides
a peu per gaudir del nostre
poble i conèixer l’entorn.

Fem la bugada
dels llençols, pitets,
sacs, bossetes per
les pipes, etc. a l’escola
mateix.
Per tant, no cal que es
portin de casa.

ENTRADA A LA TARDA
I SORTIDA
Si no es queden a berenar,
però sí a dinar.
SORTIDA A LA TARDA
SERVEI DE PERMANÈNCIA
Amb flexibilitat de sortida
dins d’aquesta franja.

L’escola bressol
està al costat de
l’Institut-Escola Carles
Capdevila, i conformem
un mateix nucli que
engloba totes les etapes
educatives.

Tenim cuina pròpia,
on la Maria prepara uns
menús variats, amb dissenyats
per un nutricionista i amb aliments
de proximitat.
Prioritzem productes del poble
i comprem a: Ca la Glòria, Ca l’Arumí, Forn
Nou, Forn Girvent, Fruites Jurado i El Jalech.
A mig matí s’ofereix als infants fruita
variada de temporada.
Ens adaptem al tipus d’alimentació que s’ofereix a casa.

L’AFA
Les famílies estan molt
implicades en el projecte
d’escola i ens ajuden moltíssim
a dur-lo a terme. L’AFA prepara
tallers, xerrades i festes a l’escola,
es fa càrrec del contracte amb la
mestra de música i tot això amb
empenta i un somriure!

c/Dr. Coll i Rovira, s/n
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Instagram: el_roc_petit
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