
CRITERIS DE PRIORITAT I DE BAREM  DE SOL.LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ 
A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE CELRÀ

Factors de prioritat de sol·licituds

Factors de prioritat de sol·licituds per infants del grup de nadons

 En primer lloc, les sol·licituds que pertanyin a un nucli familiar on els pares o mares o 
tutors/es resideixin i estiguin degudament empadronats a Celrà.

 En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a un nucli 
familiar en el que els pares, mares o tutors/es legals siguin personal de l’Ajuntament 
de Celrà.
Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors  econòmic i familiar.

Factors de prioritat de sol·licituds pels infants de nivells educatius 1-2 anys i 2-3 anys

Per accedir al servei d’escola bressol es prioritzaran les següents sol·licituds i, com a 
conseqüència, amb l’obtenció de plaça:

 En primer lloc les sol·licituds que pertanyin a un nucli familiar on els pares o mares o 
tutors resideixin i estiguin degudament empadronats a Celrà.

 En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin  un nucli 
familiar a on els pares o mares o tutors siguin personal de l’Ajuntament de Celrà.
Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors  econòmic i familiar.

 En tercer lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a un nucli 
familiar on els pares o mares o tutors resideixin i estiguin degudament empadronats  a 
Juià, (mentre segueixi vigent  el conveni  subscrit amb l’Ajuntament de Celrà relatiu a 
l’escolarització a l’escola bressol municipal de  Celrà).

  Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors  econòmic i familiar.

 En quart lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a un nucli 
familiar on els pares o mares o tutors treballin en el municipi de Celrà, sempre que hi 
hagi un conveni degudament formalitzat entre l’empresa i l’Ajuntament i l’empresa 
acrediti la contractació indefinida del/de la treballador/a.
Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors econòmic i familiar.

 En cinquè lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds que pertanyin a un nucli 
familiar on els pares, mares o tutors resideixin en altres municipis amb els que 
l’Ajuntament de Celrà no tingui conveni subscrit relatiu a l’escolarització a les escoles 
bressol municipals. 
Caldrà tenir en compte la puntuació obtinguda pels factors econòmic i familiar

S’entendrà com a places disponibles, aquelles places que quedin vacants dins els grups 
oberts un cop admès l’alumnat que compleixi els requisits descrits anteriorment. 



Criteris de barem de sol·licituds

Factor d’empadronament

Empadronament i residència al municipi de Celrà per part del nucli de la unitat familiar:

Empadronat de 1 a 3 anys...............3 punts
Empadronat de 4 a 8 anys...............4 punts
Empadronat a partir de 9 anys........5 punts

S’entendrà que s’ha acreditat documentalment la residència a Celrà mitjançant certificat 
històric d’empadronament emès per l’Ajuntament de Celrà i còpia de l’escriptura de 
l’habitatge, del contracte d’arres o del contracte de lloguer.

2.2. Si pare, mare o tutors/es de l’infant sol·licitants de la plaça resideixen i estan degudament 
empadronats a Juià, havent-ho acreditat documentalment, sempre i quan l’esmentat conveni 
estigui en vigor.

Empadronat de 1 a 3 anys...............3 punts
Empadronat de 4 a 8 anys...............4 punts
Empadronat a partir de 9 anys........5 punts

S’entendrà que s’ha acreditat documentalment la residència al municipi corresponent 
mitjançant certificat històric emès per l’Ajuntament de Juià i còpia de l’escriptura de 
l’habitatge, del contracte d’arres o del contracte de lloguer.

Factor econòmic

Es tindran en compte els casos d’ingressos de la unitat familiar totals inferiors al doble del 
salari mínim interprofessional.

Caldrà acreditar-ho amb la còpia del full de liquidació de l’impost de la renda de les persones 
físiques corresponent a l’últim exercici fiscal de tots els membres de la unitat familiar, 
segellada per alguna de les oficines habilitades per l’Agència estatal d’Administració Tributària.

Puntuació: 3 Punts

Factor familiar

• L’infant té germans/es en el centre que continuen essent alumnes de la Llar d’Infants 
durant el curs pel qual es sol·licita  d’admissió........................................................... 2 punts

• Els infants preinscrits són bessons.............................................................................. 2 punts
• L’infant pertany a una família nombrosa.................................................................... 2 punts
• L’infant pertany a una família monoparental..............................................................2 punts
• Hi ha algun germà/na alumne/a de l’escola l’Aulet o  Les Falgueres de Celrà.........0,5 punts
• Altres situacions familiars valorables ........................... ..................................màxim 2 punts

La puntuació màxima per factors familiars no podrà superar els 4 punts.



Altres criteris

Criteris en cas d’empat

Si malgrat l’aplicació dels criteris prioritaris subsisteix la situació d’empat, es farà un sorteig 
públic entre els sol·licitants, que determinarà el desempat i l’ordre de la llista d’espera si 
s’escau.

Infants amb necessitats educatives especials o derivades de situacions socioeconòmiques 
desafavorides

Als infants empadronats a Celrà i que acreditin necessitats educatives especials o derivades de 
situacions socioeconòmiques desfavorides, els correspon la reserva de quatre places entre les 
dues escoles bressol municipals. En cas que el nombre de sol·licituds fos superior al nombre de
places reservades, es decidiria segons la puntuació obtinguda en el barem.

L’acceptació d’aquests infants es valorarà de forma individual per cada cas, previ informe de 
l’equip educatiu del centre i informe acreditatiu de l’ àrea de Serveis Socials o informe mèdic.

Formalització de la matrícula

L’ import de la matrícula a les Escoles Bressol Municipals s’ha de formalitzar en el moment de 
fer la matriculació, i la seva quantia es deguda a la quota d’inscripció, reserva de plaça durant 
la seva estada a l’escola bressol i despeses de gestió. L’import de la matrícula, no és una fiança 
i per tant en cap cas es retorna al finalitzar l’estada al centre, ni tan sols en cas de renúncia a la
plaça adjudicada.

Llista d’espera

En cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places disponibles, es crearà una llista
d’espera, que s’ordenarà de la següent manera:

En el cas del grup de nadons:

La llista d’espera s’ordenarà en funció de la data de naixement dels infants per tal que en el 
moment en que compleixin 6 mesos d’edat, puguin ocupar les places que quedin vacants, en 
cas que es produeixi alguna renúncia a la plaça assignada o baixa durant el curs escolar.

En cas de tenir més d’una sol·licitud d’infants que hagin nascut el mateix dia, s’aplicaran, 
primerament, els factors de prioritat establerts en l’apartat 2.1.a de l’article 32 del  reglament 
de les escoles bressol municipals de Celrà, i en segon lloc,  la data de recepció de les sol·licituds
d’escolarització.

En cas dels infants de nivells educatius 1-2 anys i 2-3 anys:

La llista d’espera s’ordenarà tenint en compte, primerament, els factors de prioritat citats 
anteriorment i  establerts en l’apartat 2.1.b de l’article 32 del reglament del servei, i en segon 
lloc, la data de recepció de les sol·licituds d’escolarització, per tal d’ocupar les places que 
quedin vacants en cas que es produeixi alguna renúncia a la plaça assignada o baixa durant el 
curs escolar.


