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OFERTA DE PLACES DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 
CURS 2022-2023 

 
L’oferta de places de les llars d’infants municipals per al curs 2022-2023 va ser aprovada 
mitjançant Decret d’Alcaldia 394/2022, de 30 de març: 
 
 
PLACES HORARI BASE 

 - P0: 8 places a El Carrilet i 8 places a El Niu (infants nascuts entre l’1 de gener i el 9 de maig 

de 2022).  

✔ S’obriran les dues aules de nadons sempre que hi hagi un mínim de 12 

preinscripcions. 

 ✔ En cas d’obrir les dues aules de nadons, primer s’adjudicaran les 8 places d’El Niu.  

- Si hi ha més de 8 famílies que manifesten preferència per El Niu, es decidirà   

per sorteig quines obtindran plaça en aquesta llar.     

 - Si hi ha menys de 8 famílies que manifesten preferència per El Niu, es decidirà 

per sorteig quines de les que s’han decantat per El Carrilet obtindran plaça a El 

Niu.  

✔ S’obrirà una única aula de nadons si com a mínim hi ha 6 preinscripcions.  

✔ En el cas que només s’obri una aula de nadons, s’obrirà la del centre que la direcció 

consideri més oportú a nivell organitzatiu i tenint en compte la distribució de la resta de 

grups d’infants en les dues llars.  

✔ En el cas que hi hagi 9, 10 o 11 preinscripcions, s’assignaran les 8 places segons el 

barem indicat en el punt f) i en cas d’empat es decidirà per sorteig. Els infants que quedin 

sense plaça quedaran en llista d’espera.  

✔ La segona aula de nadons s’obrirà en el moment en què hi hagi 6 sol·licituds en la 

llista d’espera.  

- P1: 33 places a El Carrilet i 25 places a El Niu (infants nascuts el 2021).  

- P2: 24 places a El Carrilet i 25 places a El Niu (infants nascuts el 2020).  

 

PLACES MENJADOR  

- 26 places a El Carrilet  

- 4 places a El Niu  

 
L’alumnat que durant el curs anterior hagi fet ús dels serveis de menjador, bon dia i/o Acollida de 
tarda i vulguin continuar utilitzant-lo, tindran plaça assegurada. 
 


