
PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
(La Fil·loxereta i L’Espurna)

Qui ha de fer la preinscripció?
Tots els infants de 0 a 3 anys, nascuts a partir de l’1 de gener de 2020, que vulguin obtenir plaça en
una escola bressol. L’edat mínima que han de tenir per accedir-hi és de 16 setmanes a l'inici del curs
2022-2023.

Calendari del procés de preinscripció i matrícula
Publicació de l'oferta 6 de maig  de 2022

Presentació de sol·licituds del 9  al 20 de maig de 2022

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional  
(a la pàgina web) 1 de juny de 2022

Termini per presentar una reclamació del 2 al 8 de juny de 2022

Sorteig del número de desempat 13 de juny de 2022

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació dels infants 
admesos i, si escau, de la llista d'espera (a la pàgina web) 15 de juny de 2022

Període de matrícula del 16 al 22 de juny de 2022

Presentació de sol·licituds
Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per ser admès/a per primera vegada en una llar d’infants o
escola bressol pública del 9 al 20 de maig de 2022 i es pot tramitar a través de la seu electrònica o
presencial: 

a)Sol·licitud electrònica: a través de la pàgina web www.santsadurni.cat  ,   a l'apartat
    (Tràmits>Educació).
    Cal que el pare, la mare o el tutor o tutora legal que faci el tràmit tingui una eina d'identificació 
    digital, com pot ser el certificat digital o l'IdCat Mòbil.

b)Sol·licitud presencial: Cal emplenar la sol·licitud i presentar-la, juntament amb tota la documentació,
    al Servei d'Educació (C/Marc Mir, 15 – Casal d'Entitats) de 10 a 14 h.
    La sol·licitud i tota la informació la podeu trobar al web www.santsadurni.cat  ,   a l'apartat 
    (Serveis>Educació>Preinscripció escoles bressol) o al Servei d'Educació. També serà  a les 
    escoles bressol municipals el dia de la jornada de portes obertes. 

Cada  sol·licitant  ha  de  formalitzar  una  única  sol·licitud  de  preinscripció  i  indicar  l'escola  que  es
demana com a primera opció.

Assignació plaça
Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen els criteris de prioritat i els barems
establerts i, segons la puntuació obtinguda, s'ordenen les sol·licituds per obtenir la plaça, respectant,
si és possible, l'escola triada com a primera opció.

c/Marc Mir, 15 – 1ª planta (Casal d’Entitats) Tel. 818 42 24 Ext. 4

http://www.santsadurni.cat/
http://www.santsadurni.cat/

	 PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023

