
    

 

 

BASES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ  
DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS  

CURS 2020-2021 
 
 
 
a) El curs 2020-2021 estaran en servei les llars d’infants municipals El Carrilet i El Niu.  

 

b) Serveis que oferiran els centres: 

 

El Carrilet:  

Servei educatiu horari matí i tarda: de 9 a 12 h i de 15 a 18 h 

Servei educatiu horari matí: de 9 a 12 h 

Servei educatiu horari tarda: de 15 h a 18 h 

Servei educatiu horari menjador: de 12 a 15 h 

Bon dia (màxim 20 alumnes) 

Menjador (màxim 40 alumnes) 

 

El Niu: 

Servei educatiu horari matí i tarda: de 9 a 12 h i de 15 a 18 h 

Servei educatiu horari matí: de 9 a 12 h 

Servei educatiu horari tarda: de 15 h a 18 h 

Servei educatiu horari menjador: de 12 a 15 h 

Bon dia (màxim 20 alumnes) 

Menjador (màxim 30 alumnes) 

 

c) Les places que s’ofereixen són: 

 

PLACES HORARI BASE 

 

- P0: 8 places al Carrilet i 8 places al Niu (infants nascuts entre l’1 de gener i l’11 de maig de 

2020).  

 

 S’obriran les dues aules de nadons sempre que hi hagi un mínim de 6 preinscripcions a 

cadascuna de les llars.  

 En el cas que una de les llars tingui 6 preinscripcions i l’altra només entre 3 i 5, caldrà fer 

un sorteig per decidir quins alumnes ocuparan les dues places vacants de la llar que 

s’obrirà. 

 En el cas que una llar tingui 8 inscripcions i l’altra menys de 6, els alumnes que no tindran 

plaça quedaran en llista d’espera.  

 En el cas que només s’obri una única llar, s’obrirà el centre que per ordre de presentació 

de sol·licitud hagi estat més demanat per les famílies. 

 

- P1: 25 places al Carrilet i 27 places al Niu (infants nascuts el 2019). 

- P2: 28 places al Carrilet i 29 places al Niu (infants nascuts el 2018). 

 

En tots els casos, es tracta del nombre màxim de places a jornada completa. 

  

 

 

 



    

PLACES MENJADOR 

 

- 40 places al Carrilet 

- 30 places al Niu 

 

PLACES BON DIA 

 

- 20 places al Carrilet 

- 20 places al Niu 

 

Tindran preferència els alumnes que en el curs anterior hagin fet ús del servei. Si hi ha més 

demanda que oferta, es tindrà en compte l’ordre de presentació de les sol·licituds. 

 

d) Tindran prioritat per ser admesos, tant durant el període de preinscripció com fora d’aquest 

termini, els infants empadronats a Llagostera. En cas de vacants, es podran admetre infants no 

empadronats a Llagostera. 

 

e) Es podran fer grups heterogenis si del nombre de preinscripcions de cada nivell no en resulten 

grups sencers.  

 

f) Aprovar el següent barem per adjudicar les places de P0: 

 

 

BAREM QUE S’APLICARÀ PER ADJUDICAR LES PLACES DE P0: 

 

Nens amb riscos socials segons informes de tècnics socials ............................... 2 punts 

Nens en situacions educatives especials ............................................................. 2 punts 

Bessons o multigèmins ......................................................................................  1 punt 

Tenir un germà que cursarà P1 o P2 al centre durant el curs 2020-2021 ................ 1 punt 

Nens membres de família nombrosa ................................................................... 1 punt 

Nens membres de família monoparental ............................................................... 1 punt 

 

En cas d’empat es decidirà per sorteig. 

 

 

h) Aprovar el següent barem per adjudicar les places de menjador: 

 

 

BAREM QUE S’APLICARÀ PER ADJUDICAR LES PLACES DE MENJADOR: 

 

Nens amb riscos socials segons informes de tècnics socials ................................ 2 punts 

Nens en situacions educatives especials ..............................................................  2 punts 

Bessons o multigèmins .......................................................................................  1 punt 

Tenir un germà que cursarà P1 o P2 al centre durant el curs 2020-2021 ................. 1 punt 

Nens membres de família nombrosa .................................................................... 1 punt 

Nens membres de família monoparental ............................................................... 1 punt 

 

En cas d’empat es decidirà per sorteig.  
 
i) En el moment de la renovació i de la preinscripció de plaça, les famílies podran manifestar la 
preferència de centre. Aquesta manifestació no implica dret a escollir centre. 


