
                                                

                                                   

 

INSTRUCCIONS PER A LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE LA LLAR 
D’INFANTS “EL BRESSOL” PEL CURS 2022/2023 
 
El calendari del procés de matriculació pel proper curs 2022/2023 és el que marca el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a la resolució EDU/464/2022, 
de 24 de febrer de 2022, modificada per la resolució EDU/856/2022, de 25 de març de 
2022. 
 
Els infants matriculats a la llar d’infants “El Bressol” i nascuts l’any 2020 i 2021 
disposen de plaça pel curs 2022/2023, sempre i quan es retorni la documentació que 
es facilitarà per part de la Llar d’Infants. 
 
Pel proper curs podran solꞏlicitar plaça a la llar d’infants les famílies amb infants 
nascuts durant l’any 2020, l’any 2021 i els nascuts entre l’1 de gener i el 20 de maig 
del 2022. 
 
Calendari del procés de matriculació 
 

- PRESENTACIÓ DE LES SOLꞏLICITUDS: del 9 al 20 de maig, ambdós 
inclosos. 

- PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB EL BAREM: 1 de juny 
- RECLAMACIÓ A LES LLISTES DE BAREM: del 2 al 8 de juny, ambdós 

inclosos. 
- PUBLICACIÓ LLISTA D’ADMESOS: 15 de juny 
- PERÍODE DE MATRICULACIÓ: del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos. 

 
Si el nombre de places vacants és superior al nombre de solꞏlicituds rebudes es 
consideraran admesos TOTS els infants. 
 
 

BAREMS: Resolució EDU/464/2022, 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 2022- 2023 

 
a. Existència de germans escolaritzats al centre 

 
- Barem: 50 punts. 

 
S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho 
estan en el moment de presentar la solꞏlicitud de preinscripció. No s'aplica 
aquest criteri en el cas que els germans estiguin matriculats en els 
ensenyaments de primer cicle d'educació infantil i es vulgui accedir a un altre 
ensenyament en el mateix centre educatiu. 

 
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment 
familiar atenent a la composició de la família acollidora. 

 
- Documentació acreditativa: 

 



    
 
Quan un germà/ana està escolaritzat al centre no s'ha d'adjuntar cap 
document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.  

 
b. Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o, si escau, 

proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de 
fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució 
d'acolliment del Departament de Drets Socials), o de l'alumne/a si és 
major d'edat: 

 
- Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 

punts. 
 

- Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es 
pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça 
del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins  la zona educativa 
del centre: 20 punts. 

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una 
puntuació, malgrat es doni més d'un dels supòsits previstos. 

 
La falsedat o frau en les dades alꞏlegades o en la documentació aportada es 
tracten d'acord amb el que estableix l'apartat 12.1 d'aquesta Resolució. 

 
Les dades de residència s'obtenen electrònicament del padró municipal. 

 
- Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, 

s'acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a 
aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim 
d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència 
Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració 
censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris 
(model 036 o 037). 

 
c. Renda anual de la unitat familiar: 

 
Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de 
ciutadania. 

 
- Barem: 15 punts. 

 
- Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació 

econòmica de la renda garantida de ciutadania 
 

Criteris complementaris 
 

a. Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans. 
 

Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o 
quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una 
discapacitat igual o superior al 33%. 

 



           
 
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els 
pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió 
d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les 
classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per 
incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 
- Barem: 15 punts. 

 
- Documentació acreditativa: Adjuntar la  targeta acreditativa vigent 

de la discapacitat, durant el període de presentació de 
documentació. 

 
En el cas dels pensionistes abans esmentats, cal adjuntar el document 
acreditatiu de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió. 

 
b. Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el 

moment de presentar la                 solꞏlicitud de preinscripció. 

- Barem: 10 punts 
 

- Documentació acreditativa: Quan el pare o mare o tutor/a legal 
treballa al centre no s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu 
perquè el centre en fa la comprovació. 

S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el 
moment de presentar la solꞏlicitud de preinscripció, hi exerceix una activitat 
continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el 
corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral 
o administratiu. 

 
c. Pel fet de formar part d'una família nombrosa. 

 
- Barem: 10 punts. 

 
- Documentació acreditativa: Adjuntar el títol vigent de família 

nombrosa, durant el període de presentació de documentació. 
 

d. Pel fet de formar part d'una família monoparental 
 

- Barem: 10 punts. 
 

- Documentació acreditativa: Adjuntar el títol vigent de família 
monoparental, durant el període de presentació de documentació . 

 
e. Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple. 

 
- Barem: 10 punts. 

 
- Documentació acreditativa: El llibre de família 

 
 
 
 



 

      
 

 
f. Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar. 

 
- Barem: 10 punts. 

 
- Documentació acreditativa: La    resolució d'acolliment del Departament 

de Drets Socials 
 

g. Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o 
terrorisme. 

 
- Barem: 10 punts. 

 
- Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de 

gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 
de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere. La condició de 
víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la 
Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del 
Ministeri de l'Interior. 

 


