PREGUNTES FREQÜENTS PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS I
SUFRAGADES AMB FONS PÚBLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
CURS 2021-22

Quina és l’edat per accedir a una plaça del primer cicle d’educació infantil?
Al primer cicle d’educació infantil hi ha tres nivells que corresponen a l’any de naixement dels infants:
El nivell de 0-1. Els infants han de tenir com a mínim 16 setmanes en el moment d’inici del curs escolar.
Així doncs, per al curs 2021-22, es valoren les sol·licituds dels infants nascuts fins al 9 de maig del 2021
El nivell de 1-2 anys correspon als infants nascuts a l’any 2020.
El nivell de 2-3 anys correspon als infant nascuts a l’any 2019.
Com puc saber les places que ofereixen les escoles bressol i llars d’infants?
A partir del 5 de maig es faran públiques l’oferta de places vacants de les diferents escoles bressol i llars
d’infants públiques i subvencionades.
Les podreu consultar al web municipal o a les escoles bressol i llars d’infants.
Com es pot presentar la sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol i llars d’infants?
Enguany la presentació de les sol·licituds de preinscripció són preferentment de forma telemàtica.
Cal enviar la sol·licitud amb la documentació escanejada o fotografiada per correu electrònic a l’escola
triada en primera opció entre el 6 i el 20 de maig.
Per a les persones que no puguin fer ús de l’eina telemàtica també es poden presentar les sol·licituds de
forma presencial en l’escola triada en primera opció entre el 17 i el 20 de maig. Cal demanar cita prèvia
per telèfon o correu electrònic a partir del dia 6 de maig.
Durant el període de presentació presencial al centre, han d’assistir el menor nombre possible de
persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona); han de portar la documentació per a
poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre
prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper, es recomana que portin el seu propi bolígraf.
Es pot presentar més d’una sol·licitud de preinscripció per infant?
No, només es pot presentar una sol·licitud per infant a les escoles bressol municipals i llars d’infants
públiques en un mateix municipi. La presentació de més d’una sol·licitud comportarà duplicitat i la
invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
En el full de sol·licitud de preinscripció hi ha la possibilitat de posar 3 escoles per ordre de preferència.
Sí és possible presentar més d’una sol·licitud quan es fa en diferents municipis.
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Quina és l’àrea d’influència de les escoles bressol municipals i llars d’infants?
La ciutat de l’Hospitalet és zona única a efectes de domicili. Les persones sol·licitants tindran la mateixa
puntuació (70 punts) al tenir el padró en el municipi per a totes les escoles bressol i llars d’infants
públiques i subvencionades.
El sol·licitant ha de ser pare/mare o tutor/a o guardador/a de fet i ha d’estar empadronat amb l’infant
en el moment de la preinscripció.
La inscripció al Padró municipal i la convivència amb l’Infant la verificarà l’Ajuntament mitjançant les
dades que consten al Padró municipal d’habitants.
Es manté la puntuació obtinguda en la primera opció per a la resta d’opcions?
Sí, la puntuació obtinguda per a la primera opció es manté per a la resta de peticions.
Què és la reserva de places de Necessitats Educatives Especials?
En el procés d’admissió d’infants sota el principi d’equitat i igualtat d’oportunitats i per garantir una
distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, s'estableix amb caràcter
general una reserva de plaça vacant per grup d’infants.
Les places que no s’hagin cobert s’atorgaran a sol·licituds ordinàries.
Com puc tenir la informació de les llistes provisionals i definitives?
L’escola bressol o llar d’infants on es presenti la sol·licitud de preinscripció en primera opció assignarà
un número a cada sol·licitud que coincidirà amb el núm de sol·licitud gravada en el programa de
preinscripció. Aquest número serà la referència per a consultar les llistes provisionals i definitives.
La publicació de les llistes amb els barems es realitzarà el dia 1 de juny de 2021. Es publicarà al web
municipal i també en les escoles on s’hagi presentat en primera opció.
La llista d’admesos es publicarà el 15 de juny del 2021 al web municipal i, també, a les escoles on s’hagi
presentat en primera opció.
Com puc tenir la informació del número de desempat del sorteig?
El sorteig públic es realitzarà de forma virtual el dia 7 de juny de 2021. El mateix dia es publicarà a la
web municipal l’enllaç a través del qual es podrà visualitzar el sorteig.
Posteriorment podreu consultar el número de desempat al web municipal o informar-vos a les escoles
bressol i llars d’infants triades en primera opció.
Què he de fer per tal de formalitzar la matrícula?
La matrícula es formalitzarà entre el 16 i el 25 de juny de 2021. Cal demanar cita prèvia a l’escola per a
fer el tràmit de matrícula a partir del dia 15 de juny de 2021. Ho podeu fer per correu electrònic o per
telèfon.
També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l’enviament de la
documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia del centre.
La no formalització de la matricula en el termini indicat comportarà la pèrdua de la plaça.
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