
Criteris prioritaris

 Domicili a Girona
- Domicili en l’àrea de proximitat del centre: 30 punts
- Adreça del lloc de treball dins la zona educativa del centre: 20 punts 
· Domicili a Girona, però no en l’àrea de proximitat del centre: 10 punts

Domicili fora de Girona
- Domicili fora del municipi de Girona: 0 punts
· Domicili laboral del pare o mare, tutor/a, guardador/a a Girona: 20 punts
Les sol·licituds de fora del municipi passen directament a la llista d’espera, per sota de les de Girona, de 2a,
i 3a opció i les de fora de termini, però entren dins el procés de preinscripció i matriculació. A partir d’aquí
es puntuaran amb els mateixos criteris.

- Pare o mare, tutor/a o guardador/a amb Renda Garantida de Ciutadania: 15 punts
- Germans/es escolaritzats al centre, al primer cicle d’educació infantil (0-3): 50 punts.

Criteris complementaris

- Discapacitat superior al 33% de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts
- Família nombrosa: 10 punts 
- Família monoparental: 10 punts
- Alumne/a amb naixement en un part múltiple: 10 punts 
 - Pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la
sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada
mínima de 10 hores setmanals: 10 punts
- Alumne/a en situació d’acolliment familiar: 10 punts 
- Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts 

 

Preinscripció a les Escoles Bressol i
Llars d'Infants Públiques de Girona

(Curs 2022-23)

Infants nascuts els anys 2020, 2021 i 2022

PREINSCRIPCIÓ del 9 al 20 de maig, ambdós inclosos

Lloc de presentació de les sol·licituds
Al centre demanat en primera opció, cal sol·licitar
cita prèvia a: www.girona.cat/ome
(S'aconsella iniciar el tràmit per internet a la mateixa web)

Atenció! Perquè la sol·licitud tingui validesa cal
presentar la documentació i signar la sol·licitud
personalment a l'Escola Bressol o Llar d'Infants.

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)
972 010 280 / www.girona.cat/ome

Servei Municipal d'Educació
972 419 403 / www.girona.cat/educacio

BAREM

DOCUMENTACIÓ Original i fotocòpia de:

- Llibre de família o certificat de naixement, si l'alumne/a està en
acolliment , la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies. 
- DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant, en cas d'estrangers
comunitaris, cal aportar el document d'identitat del país d'orígen.

Si correspon, a l'efecte de barem:

- Renda Garantida de Ciutadania
- Certificat de discapacitat igual o superior al 33%
- Carnet de família nombrosa i/o monoparental vigent
- Domicili laboral dins zona: certificat d'empresa o contracte laboral
- Violència de gènere o terrorisme: documentació específica detallada a
la normativa



 

Matriculació a les Escoles Bressol i
Llars d'Infants Públiques de Girona

(Curs 2022-23)

Infants nascuts els anys 2020, 2021 i 2022

MATRÍCULA del 15 al 23 de juny, ambdós inclosos

Formalització de la matrícula
a l'escola assignada

Cal demanar cita prèvia a l'escola on s'ha obtingut
plaça: www.girona.cat/ome

Atenció! Si no es formalitza la matrícula en el període establert es considerarà que es
renuncia a la plaça assignada.

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)
972 010 280 / www.girona.cat/ome

Servei Municipal d'Educació
972 419 403 / www.girona.cat/educacio

PREUS

DOCUMENTACIÓ
- DNI renovat amb l'adreça nova, si no es va poder presentar amb la
sol·licitud de preinscripció.
- Carnet de vacunacions (original i fotocòpia)
- Targeta d'Identificació Sanitària (TIS) de l'alumne/a (original i
fotocòpia)
- Compte bancari on s'han de cobrar els rebuts
- 2 fotografies de mida carnet (només per Escoles Bressol
municipals)

Al fer la matrícula en una Escola Bressol Municipal és necessari omplir i signar els
documents que facilita el centre:
- Autorització perquè l'Ajuntament cobri els rebuts al compte bancari que aporta la
família
- En cas de voler accedir als llindars de quota en funció de la renda de la unitat
familiar: sol·licitud perquè l'Ajuntament consulti les dades tributàries d'Hisenda i del
padró municipal de tots els membres computables de la unitat familiar o Declaració
d'Ingressos.

Preus Escoles Bressol Municipals (Curs 2022-2023)

Gratuïtat I2 (P2): Es limita al servei educatiu que inclou les despeses de personal educatiu i de
funcionament per activitats docents i comunicacions, però no inclou despeses de menjador,
d'acollida, ni de casals i altres serveis complementaris que són càrrecs de les famílies.

Més informació a:
www.girona.cat/ome


