LA BALCA
Centre Educatiu
Municipal de Banyoles
Plaça Xesco Boix
17820 Banyoles

PREINSCRIPCIÓ a LA BALCA – CENTRE EDUCATIU MUNICIPAL
Curs 2018-2019

1.- LA BALCA – CENTRE EDUCATIU MUNICIPAL 0-3
La Balca – Centre Educatiu Municipal 0-3 anys és un centre integral que ofereix diferents
serveis d’atenció a la petita infància i la família, descrits més endavant, alguns d’ells
oberts a tota la ciutadania, sense preinscripció prèvia.
La Balca- Centre Educatiu Municipal 0-3, com a projecte educatiu, ofereix i aposta per:
-

-

Un equip de professionals qualificat i amb formació permanent
Una línia pedagògica està basada en la construcció activa del coneixement,
mitjançant el joc, l’observació, l’experimentació i la descoberta, fruit d’una visió
constructivista i humanista del coneixement
Espais i materials amplis, polivalents i a la mida dels infants
La participació activa de les famílies
El treball amb xarxa amb els diversos serveis del territori
Serveis econòmics i de qualitat

2.- SERVEIS OBERTS A TOTA LA CIUTADANIA SENSE PREINSCRIPCIÓ PRÈVIA
Espai nadó (0-1 any) i Espai familiar (1-3 anys)
Són espais de relació entre mares i pares i els seus infants amb la finalitat de compartir
experiències i inquietuds i aprofundir en l’educació dels fills i filles. Són oberts a totes les
famílies amb infants fins a 3 anys, amb un cost simbòlic. Per participar-hi només cal
posar-se en contacte amb La Balca.
Vine a La Balca!
És un espai d’intercanvi similar a l’anterior adreçat a infants i famílies que necessiten
algun suport. Es desenvolupa el darrer trimestre del curs, de cara a la incorporació dels
infants a l’escola.
Ludoteca o psicomotricitat lúdica
Es tracta d’un espai de joc i aprenentatge a través del cos i el moviment i espai de
relació adreçat a infants d’1 a 3 anys. Es porta a terme de 5 a 6 de la tarda. Per
participar-hi només cal posar-se en contacte amb La Balca.
Espai entre pares i mares
Espai de formació, aprenentatge i intercanvi, on es programen activitats formatives
obertes a tota la ciutat. Habitualment s’ofereixen tres activitats anuals.
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3.- SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I COMPLEMENTARIS

Servei educatiu per a infants d’un a tres anys
Horari: de 9 a 12 del migdia i de 3 a 5 de la tarda
Serveis complementaris
SERVEI ACOLLIDA (de ¾ de 8 a 9 del matí)
Espai de rebuda i esmorzar, a primera hora del matí, per a les famílies que no poden
acompanyar als nens a l’hora de l’inici de l’escola.
SERVEI MENJADOR (de 12 a 3 de la tarda)
Inclou el dinar i/o el descans dels nens i nenes durant la franja del migdia fins la tarda.
També hi ha possibilitat que el berenar s’encarregui a l’escola.
Tots aquests serveis es poden utilitzar de forma periòdica o esporàdica en funció de les
necessitats.

Calendari
La Balca - Centre Educatiu Municipal de Banyoles està obert de ¾ de 8 a 6 de la tarda,
de dilluns a divendres, d’acord amb el calendari escolar que aprova l’Ajuntament de
Banyoles. El treball amb infants comença la segona setmana de setembre i finalitza la
tercera setmana de juliol, preservant espais de treball intern per a l’equip educatiu. La
darrera setmana de juliol o les primeres d’agost s’ofereix la possibilitat de casalet obert a
la ciutat, amb prioritat pers infants prèviament matriculats a l’escola bressol, amb places
limitades i subjecte a si hi ha una demanda suficient.

4.- PROCÉS de PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ al servei d’ESCOLA BRESSOL
L’Escola Bressol La Balca ofereix 79 places escolars pel curs 2018-2019, distribuïdes de la
següent manera:

Nascuts 2016
Nascuts 2017
total

totals
40
39
79

ocupades
39
0
39

oferta ord.
0
36
36

oferta NEE
1
3
4

* Pel curs 18-19 es reserven 3 places de NEE per a infants nascuts l’any 2017 i 1 plaça
de NEE pels nascuts l’any 2016. Aquestes places poden ésser vigents fins el darrer dia de
matrícula per a situacions socials i culturals desafavorides. A partir d’aquesta data, les
places que no s’hagin cobert s’ocuparan amb la llista d’espera que s’hagi generat.
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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ
Període de presentació de sol·licituds de preinscripció
del 2 al 7 de maig
Publicació de llistes provisionals amb el barem
14 de maig
Presentació de reclamacions a les llistes baremades
14 i 15 de maig
Sorteig públic a les 10h. a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
22 de maig
per determinar l’ordenació de sol·licituds, si és necessari
Publicació de la relació definitiva d’alumnat admès
23 de maig
Període de matriculació
del dia 4 al 8 de juny

BAREMACIÓ
CRITERIS GENERALS
EXISTÈNCIA DE GERMANS/ES QUE HAGIN CONFIRMAT PLAÇA A 40 punts
L’ESCOLA BRESSOL PEL CURS QUE ES SOL·LICITA PLAÇA o ALGUN
DELS PARES O TUTORS HI TREBALLA AMB CONTINUÏTAT PEL CURS
QUE ES SOL·LICITA PLAÇA
PROXIMITAT
Quan el domicili de l’alumne/a és dins el municipi de Banyoles
110punts
Quan el domicili laboral sigui dintre el municipi de Banyoles
20 punts
DISCAPACITAT EN L’ALUMNE/A, GERMANS, PARE, MARE o TUTOR
10 punts
BENEFICIARIS PER RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
10 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS
CONDICIÓ DE FAMÍLIA NOMBROSA o MONOPARENTAL
PREINSCRIPCIÓ EN CASOS DE PART MÚLTIPLE

15 punts
5 punts

ON S’HAN DE PRESENTAR LES SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ?
Les sol·licituds s’han de presentar a l’OFICINA MUNICIPAL d’ESCOLARITZACIÓ, que
enguany estarà situada a La Balca – Centre Educatiu Municipal 0-3 anys, Plaça
Xesco Boix, s/n, en el següent horari:
Matí: de dimecres 2 a dilluns 7 de maig, de 9h a 2h del migdia
Tarda: només dijous de 2/4 de 5 a 2/4 7

Les sol·licituds es formalitzaran en un formulari digital en el moment de la preinscripció i
s’hi adjuntarà la documentació que s’especifica en el següent apartat.
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QUÈ CAL PORTAR?
DOCUMENTACIÓ BÀSICA:
o Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació
o Original i fotocòpia DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal
- si el domicili familiar al·legat i el que figura al DNI són dintre el municipi de
Banyoles però no coincideixen es comprovaran les dades de residència
mitjançant mecanismes interns
- si al DNI hi figura un domicili de fora del municipi caldrà presentar un
certificat o volant de convivència i el resguard de renovació DNI per canvi
de domicili; en el moment de formalitzar la matrícula caldrà presentar el
DNI renovat amb la nova adreça, o es perdran els drets de prioritat.
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
o Lloc de treball: original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l’empresa,
nòmina o autònoms), només si s’al·lega lloc de treball i domicili
o Renda mínima d’inserció: documentació acreditativa de ser beneficiari
d’aquesta prestació econòmica, si s’escau
o Discapacitat: Original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel
Departament de Benestar Social i Família (Plaça Pompeu Fabra de Girona).
o Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia carnet de família
nombrosa o monoparental vigent
o Preinscripció de part múltiple: original i fotocòpia del llibre de família
L’acreditació de les circumstàncies al·legades s’ha d’efectuar dintre el període de
preinscripció. La falsedat de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de
prioritat que puguin correspondre.

MATRICULACIÓ
La matriculació dels infants admesos es formalitzarà a La Balca – Centre Educatiu
Municipal de Banyoles, Plaça Xesco Boix, s/n, d’acord amb el calendari.
DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA:
o 3 fotografies mida carnet de l’infant.
o Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant.
o Fotocòpia del llibre de vacunes de l’infant o certificat equivalent.
o Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA (disponible a secretaria)
o Efectuar el pagament corresponent a la matrícula
Juntament amb la llista d’admesos es publicarà l’horari de matrícula i el
procediment per efectuar el seu pagament. L’alumnat que no formalitzi la
matrícula en el període establert es considerarà que renuncia a la plaça
adjudicada i per a cobrir la plaça vacant s’utilitzarà la llista d’espera.
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LLISTA D’ESPERA
Denominem llista d’espera a la llista d’infants baremada durant el procés de preinscripció
als quals no s’ha assignat plaça. Hi haurà dues llistes, una per a cada edat. Les vacants
que es produeixin, ja sigui durant el procés de matrícula o bé durant el curs escolar,
s’oferiran per ordre als infants de la llista baremada segons l’any de naixement de la
plaça vacant. Les famílies que facin preinscripció fora de termini, ompliran el full de
sol·licitud i s’aniran afegint al final de la llista baremada, segons ordre d’arribada.

5.- ÚS DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
D’acord amb el Reglament de Règim Intern de La Balca-Centre Educatiu Municipal 0-3
anys, aprovat per l’Ajuntament, en relació a l’ús del servei d’escola bressol:
Ús de la plaça d’escola bressol
Les famílies que accedeixin a una plaça del servei d’escola bressol municipal n’han de fer
un ús adequat i constant. Excepte per raons mèdiques expresses, l’assistència irregular o
la no assistència al servei d’escola bressol poden ésser considerats indicis de no
necessitar aquest servei i això pot comportar una possible pèrdua de plaça, en favor
d’altres famílies que no han pogut ésser ateses per aquest servei.
L’ús adequat del servei d’escola bressol i els serveis complementaris es revisarà
especialment en el cas de famílies amb quota bonificada (veure apartat següent) amb la
finalitat que el suport econòmic que reben sigui coherent amb l’ús que en fan.

Entrades i sortides
La Balca ofereix un horari ampli d’atenció als infants, des de ¾ de 8 del matí fins a les 6
de la tarda. Malgrat tot, l’estada d’un infant a La Balca no ha de superar les 8h. diàries
com a màxim.
Tot i que a les primeres edats dels infants es recomana adequar l’horari a les seves
necessitats i ritmes, és necessari que, pel bon funcionament dels serveis que s’ofereixen
a les famílies i infants atesos a La Balca, i per afavorir l’adquisició d’hàbits i rutines, es
respectin uns horaris d’entrada i sortida prou amplis:
Horaris d’entrada:

entre ¾ de 9 i ¼ de 10 del matí
entre ¾ de 3 i ¼ de 4 de la tarda

Horaris de sortida:

entre ¾ de 12h i ¼ d’1 del migdia
entre ¾ de 3h. i ¼ de 4 de la tarda
entre ¾ de 5h. i ¼ de 6 de la tarda

En cas de malaltia
En casos de malalties, s’aplicaran les orientacions sanitàries corresponents pel que fa a
admissió d’infants o subministrament de medicaments.
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Preus públics, bonificacions i pagaments
El Servei d’Escola Bressol Municipal està parcialment subvencionat per a tots els seus
usuaris per part de l’Ajuntament de Banyoles i la Diputació de Girona.
L’Ajuntament de Banyoles estableix a les seves ordenances fiscals el preu públic pel
servei d’escola bressol municipal així com una bonificació a aquests preus públics d’acord
amb unes condicions d’accés vinculades a la renda anual familiar.
Aquest preu públic s’estableix tenint en compte el cost anual de funcionament de
l’escola bressol que han d’assumir les famílies usuàries del servei, repartit en dotze
quotes mensuals. La primera de les quotes és la matrícula del curs, que es fa efectiva
durant el període de matriculació i dóna dret a la reserva de la plaça escolar.
Les onze quotes mensuals restants, que són domiciliades al compte bancari que
indiqueu en el moment de formalitzar la matrícula, es faran efectives durant la primera
setmana de cada mes. Els serveis complementaris es faran efectius el mes següent,
juntament amb la quota del mes vigent.
En finalitzar el curs escolar es passarà el darrer rebut amb els serveis complementaris
pendents del mes de juliol.
Les altes i baixes dels serveis complementaris cal notificar-les a les educadores el més
aviat possible.
El no pagament d’una quota mensual suposarà la pèrdua de la plaça i la baixa del
servei d’escola bressol.
Quan hi hagi un impagat es notificarà a la família mitjançant carta i establint un termini
per regularitzar la situació. En el cas de no pagar la quota en el termini pactat, es
comunica verbalment i mitjançant carta la baixa automàtica de l’infant.
La baixa voluntària dels alumnes per part de la família s’haurà de comunicar a la
direcció del centre amb 15 dies d’antelació.
La sol·licitud de baixa del servei d’escola bressol en els darrers tres mesos del
curs escolar, donat que és un greuge per a la dinàmica de l’escola i el pel cost de
funcionament del servei, comporta l’obligatori pagament de les quotes restants del curs i
el fet de no beneficiar-se de qualsevol dels altres serveis que s’ofereixin des de La Balca
– Centre Educatiu Municipal 0-3.
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PREUS CURS 2017-2018
SERVEI
ESCOLA BRESSOL
ACOLLIDA
SERVEI
MENJADOR

Matrícula

171,00€

Quota

171,00€

Fix
Dinar
De 12 a 15h

Berenar
16h

SERVEI LUDOTECA –
PSICOMOTRICITAT LÚDICA

ESPAIS GLOBALS

33,67€

Esporàdic

4,03€

Fix

6,61€

Fix discontinu

7,34€

Esporàdic

8,15€

Fix

1,06€

Fix discontinu

1,06€

Esporàdic

1,06€

2 dies

13,47€

3 dies

20,20€

Esporàdic

4,03€

Espai nadó

9,29€

Espai familiar

9,28€

Espai Entre pares i mares

Gratuït

BONIFICACIONS CURS 2017-2018 idem
-

Tenir un o més infants matriculats a l’escola bressol La Balca
Estar empadronada, tota la unitat familiar, al municipi de Banyoles
No superar els següents nivells de renda econòmica de la unitat familiar
Núm.
membres
computables

Renda ANUAL
màxima unitat
familiar

2

12.429,58 €

3

17.210,19 €

4

20.078,55 €

5

22.946,92 €

6

25.815,28 €

7

28.683,65 €

8

31.552,01 €
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