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Ja hi ha data per a les preinscripcions a les escoles bressol municipals de Sant Cugat
Les preinscripcions a les escoles bressol municipals de Sant
Cugat tindran lloc del 10 al 21 de maig. En total, per al curs
2021-2022 s'ofereixen 261 places, 56 de les quals estan
reservades per a infants amb Necessitats Educatives Especials
(NEE), en les vuit escoles bressol públiques de la ciutat . Per al
curs vinent, l'Ajuntament vol consolidar els dos grups que
s'han posat en marxa enguany als centres El Niu i La Mimosa.
La presentació de la sol·licitud s'haurà de fer via telemàtica.

Els detalls per al procés de preinscripció a les escoles bressol municipal, emmarcat en la campanya
comunicativa 'A Sant Cugat fem una gran escola', els ha donat la regidora d'Educació, Pilar Gorina, en una
roda de premsa aquest dilluns. Gorina ha remarcat la importància de la primera etapa de l'educació infantil i en
què ha de ser tractada amb la "qualitat equivalent" que la resta.
La regidora ha dit que la "gran notícia" d'aquest any és la consolidació dels dos grups nous que s'han obert
aquest curs a les escoles bressol. En concret, es tracta d'un grup de nadons a El Niu i un de mitjans a La
Mimosa. D'altra banda, Gorina també ha detallat que, de les 56 places reservades per a infants amb NEE, n'hi
ha dues per grup. En el cas que no s'ocupin, les places passarien a ser ordinàries.
Per a la presentació de les sol·licituds de preinscripció, les famílies hauran d'enviar un correu a la bústia
electrònica de preinscripció de l'escola demanada en primera opció. En el correu caldrà adjuntar l'imprès de
sol·licitud (disponible al web municipal) emplenat en format PDF o fotografia. També s'haurà d'enviar més
documentació com el Llibre de família i el DNI dels sol·licitants. Posteriorment, l'escola enviarà un correu
electrònic confirmant que s'ha rebut la sol·licitud.
La regidora d'Educació ha volgut remarcar que, aquest curs marcat per la Covid-19, han tingut una "incidència
baixíssima" i només s'han confinat sis grups d'escoles bressols municipals des de setembre. De fet, Gorina ha
assegurat que, des de Nadal, no s'ha confinat cap grup.
Portes obertes virtuals i sessió informativa
A la pàgina web i al canal de YouTube de l'Ajuntament s'han publicat els vídeos de les portes obertes als
diferents centres de Sant Cugat. També, el 28 d'abril a les 16 h, s'oferirà una sessió informativa del procés de
preinscripció i es resoldran dubtes de les famílies al canal de YouTube.
Bonificacions
L'Ajuntament ofereix un conjunt de bonificacions a les quotes d'escolaritat en els següents casos
Famílies nombroses, monoparentals i/o famílies de múltiples: reducció del 37,33% sobre la quota de l'escola
bressol, prèvia presentació de la fotocòpia del títol vigent expedit per la Generalitat de Catalunya. Famílies
que tinguin dos infants que assisteixin simultàniament a l'escola bressol: reducció del 10% sobre la quota de
l'escola.
Les bonificacions no són acumulables i sempre s'aplicarà la més beneficiosa per a l'obligat al pagament.
Tarifació social: segons tram (cal sol·licitar-ho en el moment de la matrícula i presentar full d'autorització de
la consulta de dades tributàries)
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Les quotes mensuals a les escoles bressol es poden consultar en aquest enllaç.
Pilar Gorina: Estem orgullosos de les escoles que tenim a Sant Cugat. Ens creiem, i molt, que l'estapa
0-3 ha de ser tractada amb una qualitat equivalent a la resta d'etapes.
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