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PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021
A LES ESCOLES BRESSOL I LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES DE 

GIRONA
(Infants nascuts a l’any 2018, 2019 i 2020)

del 20 al 29 de maig de 2020

Escola Bressol Baldufa
C. Josep M. Prat, 12-14
17007 - GIRONA
Tel. 972 207 292
A/e: baldufa@ajgirona.cat

Escola Bressol Cavall Fort
C. Pruner, 1
17004- GIRONA
Tel. 692 262 035
A/e: cavallfort@ajgirona.cat

Escola Bressol El Tren
C. Empúries, 45
17005 - GIRONA
Tel. 972 236 228
A/e: eltren@ajgirona.cat

Escola Bressol Garbí
C. Joaquim Riera i Bertran, 20
17003 - GIRONA
Tel. 692 261 966
A/e: garbi@ajgirona.cat

Escola Bressol L’Olivera
C. Àngel Serradell i Pérez, 8
17003 - GIRONA
Tel. 692 261 997
A/e: olivera@ajgirona.cat

Escola Bressol La Devesa
Passatge Massaguer, 9
17001 - GIRONA
Tel. 972 010 270
A/e: ladevesa@ajgirona.cat

Llar d’Infants Sant Ramon Nonat
Pda. de Montjuïc, s/n
17007 - GIRONA
Tel. 972 203 084 
A/e: b7006228@xtec.cat

Llar d’Infants El Tarlà
C. Sant Sebastià s/n
17005 - GIRONA
Tel. 972 238 219 
A/e: b7006231@xtec.cat

CALENDARI

Escola Bressol El Pont
C. Portlligat, 9                    
17007-GIRONA
Tel. 972 200 528
A/e elpont@ajgirona.cat

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDSLLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Telemàtica: del 20 al 29 de maig a través de formulari web: www.girona.cat/ome

Presencial: del 26 al 29 per a casos excepcionals demanant cita prèvia al centre 
demanat en 1ª opció a través de la web: www.girona.cat/ome

CALENDARI
Del 20 al 29 de 

maig
Presentació de sol·licituds telemàtiques (fins a les 24h del dia 29)
Presentació de sol·licituds presencials: del 26 al 29 de maig (amb cita prèvia)

5 de juny Publicació de la llista amb el barem provisional

8 i 9 de juny Reclamacions a la llista de barem. Presentació al correu electrònic del 
centre demanat en 1ª opció

9 de juny Sorteig públic. Hora: 10 matí. Dífusió a través dels mitjans oficials de  
comunicació 

11 de juny Resolució de les reclamacions i publicació de l'oferta definitiva de places

15 de juny Publicació de la llista amb el barem definitiu (puntuació)

15 de juny Publicació de la llista d'admesos i de la llista d'espera
Del 17 al 23 de 

juny Formalització de la matrícula

Nota: El lloc i manera de formalització de la matrícula està condicionat a l’evolució de la situació 
de la pandèmia i a les indicacions de les autoritats sanitàries. 
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
• DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de

fet) o de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, si
es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers
comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Les dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger podran
acreditar-se amb el document d’identitat, i en cas de no tenir NIE,
s’acceptarà el passaport o el llibre de família del país d’origen.

• Llibre de família o certificat de naixement. Si l’alumne/a està en
situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament
d’Afers Socials i Famílies.

Presentar només si s’al·lega a l’efecte del barem:
• Si el domicili que s’al·lega no coincideix amb el DNI o NIE o persones

estrangeres sense NIE, es considerarà la documentació alternativa
que aporti per acreditar les diferents circumstàncies (rebut llum,
aigua, telèfon, contracte lloguer,…) En cas d'estar empadronat a
l'adreça al·legada, no cal presentar documentació alternativa.

• Nòmina del mes de febrer del pare i de la mare o tutor i tutora, o la
vida laboral actualitzada o el contracte de treball si cal justificar una
activitat laboral mínima de 10 hores setmanals.
En cas d’autònoms, rebut d’autònoms del mes de febrer i darrera
declaració de renda.
En cas de situació d’atur, document de la prestació on hi consti el
període de vigència.
En cas de d’excedència: certificat d’incorporació a l’empresa el mes
de setembre.

• Renda Garantida de Ciutadania: Document acreditatiu de ser
beneficiari de la prestació.

• Certificat de discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, el pare,
la mare o els germans.

• Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

• Fora municipi: per acreditar domicili del lloc de treball aportar còpia
del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per
l’empresa. Per autònoms domicili acreditat a l’Agència Tributària.

Les sol·licituds amb domicili fora del municipi passen directament a la llista d’espera, per
sota les de 2a i 3a opció de Girona, però entren dins el procés de preinscripció i matriculació.
A partir d’aquí es puntuaran amb els mateixos criteris.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat 
que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau es constata un cop iniciat el curs, 

l’alumne/a perd el dret a la plaça.

Criteris GENERALS en l’admissió d’alumnes

Proximitat al domicili:
Domicili a Girona
30 punts per residència dins l’àrea de proximitat del centre o 15 punts per
residència fora de l’àrea de proximitat del centre.
*les places de nens nascuts el 2020 de Garbí i Tarlà i el servei d’Escola Bressol de Matins de la
Baldufa es considera zona única: 30 punts

Fora del municipi de Girona
0 punts per residència fora del municipi de Girona o 10 punts per domicili
laboral del pare o la mare o el tutor o tutora, al municipi de Girona

Discapacitat en l’alumne/a, el pare, la mare o els germans: 10 punts

Criteris COMPLEMENTARIS en l’admissió d’alumnes:

Condició legal de família nombrosa o família monoparental: 25 punts

BAREM

Situació laboral activa (inclosa prestació d’atur si es justifica) del pare i de la 
mare o del tutor i la tutora, un en cas de família monoparental: 25 punts

Renda anual de la unitat familiar quan el pare o la mare, el tutor o tutora 
siguin beneficiaris de l’ajut de la Renda Garantida de Ciutadania 10 punts

Existència de germans al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el 
moment en que es presenta la preinscripció: 5 punts

En sol·licituds telemàtiques, la documentació s'envia en format 
digital a l'adreça de correu electrònic del centre escollit en 1a opció.

Si no es disposa de la documentació actualitzada per al·legar les 
circumstàncies a efectes de barem, els Departaments i Administracions es 

faran les consultes internament. 
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