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• Sol-licitud (la podeu recollir ais centres educatius, a 1'OME, o descarregar-

vos-la a gencat.cat).

• Original ¡ fotocopia del DNl de la persona sol-licitant (pare, mare, tutor/a

o guardador/a de fet). En cas d'alumnat estranger, del NIE o passaport.

• Original i fotocopia del llibre de familia o altres documents relatius a la
filiació.

• Original i fotocopia de la targeta sanitaria del nen/a, si la té.
• Documents que acreditin eis aspectes indicats a la soNicitud a efectes

cfaplicació de barem. (*)

(*) Criteris de prioritat en 1'admissió de 1'alumnat.
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A.Ajuntament de Valls
Regidoria d'Ensenyament

OME
Oficina Municipai cTEscotarització

• Germans/es matriculats/des al centre o el pare/mare/tutor-a legal hi

treballa: 40 punts.

• Per domicili a Valls: 30 punís o per lloc de treball a Valls: 20 punts.

• El pare/mare/tutor-a legal son beneficiaris de 1'ajut de renda garantida

de ciutadania: 10 punts.

• Per discapacitat igual o superior al 33% de 1'alumne/a o d'un familiar de

primer grau: 10 punts.
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• Formar part d'una familia nombrosa o monoparental: 15 punts.
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Presentado de sol-licituds: del 13 al 24 de maig
Publicació de les llistes amb la puntuado provisional: 4 dejuny
Presentado de reclamacions: del 5 a 1'11 dejuny

Sorteig del número de desempat: a determinar

Publicado de les llistes amb la puntuació definitiva deis infants admesos
i,si escau,de la Dista cTespera: 18 de juny

• Perfode de matriculado: del 19 al 26 dejuny

IMPORTANT: noinés tiá poí presentar una sol-lícitud.
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• Centres educatiuy

• Oficina Municipal (TEscolarització:

Pl. del Blat, 1 • VALLS

Horari d'atenció al públic: De les 9 a les 14 h
Teléfon: 977 636 004

E-mail: ensenyament@valls.cat
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C. Hort del Carme, s/n - VALLS

Teléfon: 977 60 60 01
E-mail: e3010785@xtec.cat

Directora: Montserrat Pámies

Web: http://www.valls.cat/escola-bressol-municipal

Portes obertes: Dimecres, 24 i divendres, 26 d'abril, de les 15.30

a fes 17.00 h í dijous, 25 d'abril, de les 10.00 a les 11.30 h.

Horari cTinformació i presentació de sol-licituds:

Diiluns ¡ dijous, de 10.00 a 12.00 h i dimarts i divendres,
de 15.30 a 17.00 h.

C. Figuerola, 10-VALLS
Teléfon: 977 60 87 83
E-mail: e3012587@xtec.cat

Directora: Marta Secall

Web: http://www.vafls.cat/escola-bressol-municipal

Portes obertes: Dimecres, 24 i divendres, 26 d'abril de les

10.00 a les 11.30 h i dijous, 25 d'abril, de les 15.30 a les
17.00 h.
Horari cTinformació i presentado de sol-licituds:

DJIIuns i dijous, de 10.00 a 12.00 h i dimarts i divendres,

de 15.30 a 17.00 h.

C. Avenir, 37 - VALLS
Teléfon: 977 61 49 05
E-mail: e3007828@xtec,cat
Directora: Puri Carmona

Blog: blocs.xtec.cat/laquitxalla/
Portes obertes: Dimecres, 24 i dijous, 25 d'abril a les 9.30,

10.30 i 15.30 h.
Horari d'informació i presentació de sol-lícituds:
De 9.00 a 12.00 h i de 15.00 a 16.30 h.
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Pl. de la Creu, 1
Teléfon: 977 60 04 21
E-mail: claret@claret-valls.org

Director: Josep Fuste

Web: http://claretvalls.cat
Portes obertes: Dijous, 25 i divendres, 26 d'abril a les 9.30 i

15.30 h.
Horari cTinformació i presentació de sol-licituds:

De dilluns a divendres, de 9.00 a 12.30 h i de 15.15 a 17.15 h.

C. Cor de Mana,4
Teléfon: 977 60 11 72
E-mail: direccio@cordemariavalls.cat

Directora: Imma Abad

Web: http://www.cordemariavalls.cat

Portes obertes: Dimarts 30 cCabril i dijous 2 de maig de 9.30
a 17.30 h.
Horari d'informació i presentació de sol-licituds:

De dilluns a divendres, de 8.30 a 12.30 h i de 15.30 a 18.30 h.

Es pot concretar horari de visita trucant al col-legi.

C. Santa Joaquina de Vedruna, 2

Teléfon: 977 60 04 52
E-mail: vedrunavalls@vedruna.cat

Directora: Montse Anguela

Web: http://www.lledovalls.org

Portes obertes: Es pot concretar visita trucant al col-legi.
Horari d'informació i presentado de sol-licituds:

De dilluns a divendres, de 8.45 a 13.30 h i de 15.00 a 17.30 h.


