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INFORMACIÓ PER A LA MATRICULACIÓ 

 
CALENDARI I DOCUMENTS  

 

La matriculació dels infants admesos es formalitzarà a La Balca – Centre Educatiu 

Municipal de Banyoles, c/ Maria Montessori, 20, en els següents horaris: 

 

Per a formalitzar la matrícula les famílies hauran de portar a La Balca, dintre del 

termini de matriculació: 

▪ 3 fotografies mida carnet de l’infant 

▪ Fotocòpia de la tarja sanitària de l’infant 

▪ Fotocòpia del llibre de vacunes de l’infant o certificat equivalent 

▪ Núm. de compte corrent per a la domiciliació de rebuts mensuals. 

▪ A La Balca, en el moment de formalitzar la matricula signareu 

l’autorització per a la domiciliació de rebuts. 

 

▪ Les famílies d’infants nascuts els anys 2022 i 2021, comprovant amb 

paper del pagament de la matrícula per transferència bancària.  

 

Número de compte on fer la transferència: 

 

  ES73 2100 9046 9902 0011 9682   

 

Import matrícula: 171,00€ 

Com a concepte cal indicar el nom de l’infant que es matricula. 

 

▪ Les famílies d’infants nascuts l’any 2020 no han d’aportar el pagament 

de la matrícula però sí el número de compte corrent. 

 

 

HORARI DE MATRICULACIÓ 

 Divendres 3 

de juny 

Dimarts 7 

de juny 

Dimecres 8 

de juny 

Dijous 9 

de juny 

Divendres 

10 de juny 

Matí 9 a 3 9 a 2 11 a 3 9 a 2 9 a 11 

Tarda   4 a 6 4 a 6  

 

 

BONIFICACIONS ALS PREUS PÚBLICS 

Podeu consultar la informació al blog d’educació educacio.banyoles.cat i presentar la 

sol·licitud el més aviat possible a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.  

Per a més informació: Servei d’Educació (972 581848) i La Balca (972 573536) 

 

 

PÈRDUA DE PLAÇA, d’acord amb el Reglament de Règim Intern:  

- Seguint el calendari del procés de preinscripció i matriculació establert, l’infant 

que no formalitzi la matrícula en el període establert es considerarà que 

renuncia a la plaça adjudicada. La plaça vacant s’oferirà als infants de la llista 

d’espera. 

- D’acord amb l’apartat 9.2 del Reglament de Règim Intern, també pot motivar 

la pèrdua de plaça l’absentisme o la no assistència durant un període de temps 

superior a quinze dies o de forma intermitent, atès que les places d’escola 

bressol són limitades i estan subvencionades per l’Ajuntament de Banyoles i 

http://educacio.banyoles.cat/
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per la Generalitat de Catalunya, exceptuant situacions de salut rellevants o 

de força major degudament justificades. 

- El no pagament d’una quota mensual suposarà la pèrdua de la plaça i la baixa 

del servei d’escola bressol. 

- La baixa voluntària s’ha de comunicar a la direcció 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 cost de 

funcionament del servei, comporta l’obligatori pagament de les quotes 

restants del curs. 

 

 

FUNCIONAMENT 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 una llista d’espera per a cada 

franja d’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. 

 

Procediment: 

▪ Es farà un màxim de 5 trucades telefòniques des d’un mòbil per localitzar la 

família i oferir la plaça. En el cas d’existir contestador es deixarà missatge. 

▪ Hi haurà un termini de 24 hores per a respondre a l’oferta de la plaça. 

▪ Si no s’ha donat resposta durant aquest termini, s’entendrà que es desestima 

la plaça. I s’iniciarà el procediment amb el següent infant de la llista d’espera. 

▪ En el cas de resposta afirmativa, es marcarà conjuntament amb direcció el 

termini per a formalitzar la matrícula al centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 

 

Servei d’Educació (972 581848)  La Balca (972 573536) 

educacio.banyoles.cat  

 

http://educacio.banyoles.cat/

