
Exp. Núm.2021/738 
09.38 Ensenyament
2785.Fulls de preinscripció d'escolars

Edicte d’aprovació de les bases de preinscripció i matriculació a les llars d’infants 
municipals per al curs 2021-2022:

L’alcalde, mitjançant Decret d’Alcaldia 357/2021, de 15 d’abril ha resolt:

“Vista la Resolució EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de 
preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres 
centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-
2022, publicada al DOGC núm. 8357, de 5 de març de 2021,

Atès que l’Annex 1 de les citades resolucions preveu que els ajuntaments que hagin assumit 
les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants a les llars 
d’infants sufragades amb fons públics poden establir un calendari propi que haurà d’estar 
comprès entre el 5 de maig i el 25 de juny,

En virtut del conveni, de data 30 d’octubre de 2007, signat entre l’Ajuntament de Llagostera i el 
Departament d’Educació per a l’assumpció de les competències delegades relacionades amb 
el procés de preinscripció i admissió d’infants,

D’acord amb l’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, la competència per dictar aquesta resolució correspon a l’Alcaldia, 

RESOLC

Primer.- Aprovar les següents bases i el següent procediment de la preinscripció i la 
matriculació a les llars d’infants municipals per al curs 2021-2022:

a) El curs 2021-2022 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 8.30 a 12.30 h i de 15 a 17 h
Servei educatiu horari matí: de 8.30 a 12.30 h
Servei educatiu horari menjador: de 12.30 a 15 h
Bon dia: de 8 a 8.30 h
Bona tarda: de 17 a 17.30 h
Menjador: de 12.30 h a 15 h

El Niu:
Servei educatiu horari matí i tarda: de 8.30 a 12.30 h i de 15 a 17 h
Servei educatiu horari matí: de 8.30 a 12.30 h
Servei educatiu horari menjador: de 12.30 a 15 h
Bon dia: de 8 a 8.30 h
Bona tarda: de 17 a 17.30 h
Menjador: de 12.30 h a 15 h
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 el 10 de maig de
2021).
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: 27 places al Carrilet i 24 places al Niu (infants nascuts el 2020).
- P2: 40 places al Carrilet i 34 places al Niu (infants nascuts el 2019).

PLACES MENJADOR
- 30 places al Carrilet
- 15 places al Niu

PLACES BON DIA
- 17 places al Carrilet
- 16 places al Niu

PLACES ACOLLIDA TARDA
- 16 places al Carrilet
- 19 places al Niu

Els alumnes que durant el curs anterior hagin fet ús del servei i vulguin continuar utilitzant-lo,
tindran plaça assegurada.

Cal tenir en compte que els serveis Bon dia i Acollida tarda es posaran en funcionament si hi ha
un mínim de 5 infants inscrits.

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 2021-2022 1 punt
Nens membres de família nombrosa 1 punt
Nens membres de família monoparental 1 punt



En cas d’empat es decidirà per sorteig.

g) 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 2021-2022 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) 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.

i) La franja horària triada en el moment de fer la preinscripció no es podrà canviar al llarg del 
curs.

Segon.- Comunicar les bases i el calendari a totes les famílies empadronades a Llagostera 
amb fills en edat de P0 a P2 durant el curs 2021-2022 i fer-ne difusió a través de la web oficial 
de l’Ajuntament www.llagostera.cat i dels altres mitjans d’informació municipals. 

Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple i als consells escolars de les llars d’infants 
municipals en les properes sessions que tinguin.

Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament.

Antoni Navarro Robledo
Alcalde

Llagostera, 16 d’abril de 2021
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