LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR A LA LLAR D’INFANTS
L'escola bressol o llar d'infants és un dels primers entorns de socialització dels
vostres fills. Els nens i nenes accedeixen per primera vegada al sistema educatiu,
on comencen una etapa en la qual aprendran valors i desenvoluparan aptituds que els
ajudaran a créixer de manera integral. Els primers anys de vida dels infants són
fonamentals pel seu desenvolupament futur. Si ho vols, t'acompanyem per ajudar-te
en aquest moment tan important!
Per accedir a la llar d’infants, la nena o el nen ha de tenir com a mínim 16 setmanes a
l'inici del curs 2022–2023. Si el centre té vacants al llarg del curs, pot admetre infants
a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

1. Sol·licitud
Al mateix centre educatiu que escolliu en primer lloc, s’ha de presentar una única sol·licitud. Si
heu escollit més d’un centre, s’ha d’indicar convenientment l’ordre de preferència. En el següent
enllaç podreu descarregar-vos la sol.licitud de preinscripció per presentar-la al centre (la podeu
presentar per correu electrònic o presencialment a la mateixa llar d’infants). A data d’avui (22 de
març de 2022) encara no està disponible, però ho estarà durant les properes setmanes.
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici/
Si us poseu en contacte amb la llar d’infants per telèfon (977.52.32.14) o per correu electrònic
(e3010451@xtec.cat o gugu@constanti.cat) i ens comuniqueu la vostra intenció de preinscriure el
vostre fill o filla, en prendrem bona nota i, tan bon punt estigui disponible la sol.licitud de
preinscripció a la web del Departament d’Educació, ens posarem en contacte amb vosaltres: us la
farem arribar al vostre correu electrònic per tal que la pogueu emplenar, però també tindrem
sol.licituds impreses a la llar per si preferiu venir-ne a buscar una.

2. Documentació a presentar en tots els casos
• Original i fotocòpia del DNI, NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora,
guardador o guardadora de fet). Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat
del país d'origen.
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en
situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers socials i
Famílies.

3. Calendari a tenir en compte:
• Jornades de portes obertes: del 25 al 29 de maig de 2022 (trobareu més informació més
•
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endavant)
Presentació sol·licituds: del 9 al 20 de maig
Seguiment de la sol.lcitud (publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre
amb la puntuació provisional): 1 de juny
Assabenta’t de la plaça obtinguda (publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al
centre amb la puntuació dels infants admesos i, si s’escau, de la llista d’espera): 15 de juny
Període de matriculació: 16 al 22 de juny

4. Criteris d’assignació de plaça: criteris prioritaris i complementaris
Si el nombre de sol·licituds que heu fet les famílies perquè el vostre fill o filla comenci l'etapa
inicial en un centre determinat és superior al nombre de places que ofereix aquest mateix centre, pot
passar que alguna de les famílies no pugui obtenir la plaça sol.licitada. Per a poder elaborar el llistat
definitiu de les places atorgades, les llars d’infants (igual que les escoles d’infantil i primària)
ordenen totes les sol·licituds que han rebut segons les seves puntuacions (criteris d’assignació de
plaça), i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça al centre
educatiu en qüestió.
En el següent enllaç obtindreu tota la informació referent a aquests criteris d’assignació de plaça
(n’hi ha de prioritaris i n’hi ha també de complementaris):
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/informat/criteris-assignacio/

JORNADES DE PORTES OBERTES
A LA LLAR D’INFANTS
El proper dijous 28 d’abril, per a les famílies interessades en conèixer la nostra llar
d’infants, organitzarem visites presencials en grups reduïts, tenint en compte diverses
mesures preventives i d’organització. En un principi es faran dos torns, a les 17h i a
les 18h. Per poder participar.hi, cal trucar al centre (977.52.32.14) o escriure un
correu electrònc (e3010451@xtec.cat o gugu@constanti.cat) per tal de fer saber al
centre que sou una família interessada. Les visites consistiran en una primera part
explicativa i després un recorregut per les instal.lacions del nostre centre educatiu. En
funció del número de persones interessades, és possible que la part explicativa s’hagi
de fer via telemàtica. Ja us n’informaríem més endavant...

