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PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CURS 2020-21
Sol·licituds del 13 al 22 de maig



FAQS
Vull fer la sol·licitud de plaça a l’escola bressol o llar d’infants. 
Què he de fer?

1r. Cal obtenir el document de sol·licitud.

On el puc trobar?
• Al web del Departament d’Educació 

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/llars/
sol-llars.pdf

• Es pot demanar per correu electrònic a l’escola bressol o a la llar d’infants.

• També es pot demanar a l’Oficina Municipal d’Escolarització, ensenyament@valls.cat

2n. Cal emplenar la sol·licitud (tingueu en compte que a l’espai reservat per a anotar-hi  els centres, 
en primer lloc hi heu d’escriure el centre que voleu i després els centres que voldríeu si en la primera 
opció no poguéssiu obtenir plaça).

3r. Cal recollir tota la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud:

• DNI, NIE o passaport del pare o de la mare, del tutor o tutora o del guardador o guardadora de fet.

• Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

• I d’altres documents justificatius, si calen: 

• Certificat d’empadronament si el domicili del DNI o NIE no correspon amb el que s’especifi-
ca a la sol·licitud

• Certificat del lloc de treball

• Document acreditatiu si els pares, tutors o guardadors són beneficiaris de la prestació 
econòmica de la renda garantida de ciutadania

• Certificat de discapacitat

• Títol de família nombrosa

4t. Cal enviar un correu electrònic a l’escola bressol o llar d’infants que heu marcat en primer lloc 
adjuntant la sol·licitud i els documents fotografiats o bé escanejats.

5è. L’escola bressol o llar us enviarà un correu de recepció de la sol·licitud

I a partir d’aquí què?
• Cal esperar fins al dia 2 de juny. Aleshores rebreu un correu on se us informarà de la puntuació que 
us correspon. Heu  de comprovar  que sigui correcta.

• Aquest mateix dia també us diran quin lloc ocupeu de la llista, segons les places que ofereix l’escola 
bressol o llar d’infants.



Quines són les puntuacions? 
Criteris generals:

• Per tenir germans al centre: 40 punts

• Per domicili a Valls: 30 punts

• Per treballar a Valls: 20 punts (només per a aquelles famílies que no resideixen a Valls)

• Per ser beneficiari de renda garantida de ciutadania: 10 punts

• Per discapacitat (superior al 33%) de l’alumna o alumne, pare, mare, germà o germana: 10 punts

Criteri complementari:
• Família nombrosa: 15 punts

I si no m’han donat la puntuació que em correspon?
• Si creieu que la puntuació que us han donat no és correcta, haureu d’enviar un correu electrònic 
a l’escola bressol o llar d’infants per reclamar i demanar-ne la revisió.

Puc saber les places que ofereix l’escola bressol o la llar d’infants?
• Les llars han de publicitar l’oferta de places que tenen, i es pot preguntar en qualsevol moment.

Quan sabré que tinc la plaça?
• El dia 16 de juny rebreu un altre correu electrònic en el qual se us informarà que teniu la plaça i 
a quin centre.

I què he de fer més?
• Matricular l’infant. Entre el dia 17 i 23 de juny es formalitzaran les matrícules. Només caldrà 
confirmar-ho per correu electrònic i adjuntar el carnet de vacunes escanejat o fotografiat.

No puc fer la gestió per mitjans informàtics. Com ho he de fer?
• Es pot presentar la sol·licitud presencialment, però amb cita prèvia. S’haurà de trucar per 
telèfon per concertar dia i hora. La presentació de sol·licituds presencialment es farà del 19 al 22 
de maig.



Tota la informació posterior s’haurà de demanar per telèfon.

Vull informació del centre. No s’han pogut fer les jornades de portes obertes i m’agradaria 
saber-ne algunes coses: el projecte, el funcionament... Com ho puc fer?
Els centres no es poden visitar. Caldrà que demaneu la informació que vulgueu saber per correu elec-
trònic o per telèfon.

Escola Bressol Municipal 

Els Tabalets

c/e: e3010785@xtec.cat
Tel.: 633 758 301
@escolesbressolmunicipalsvalls

Escola Bressol Municipal 

Xiquets i Xiquetes

c/e: e3012587@xtec.cat
Tel.: 633 759 248
@escolesbressolmunicipalsvalls

Llar d
,
Infants 

La Quitxalla

c/e: e3007828@xtec.cat
Tel.: 685 457 490 
https://blocs.xtec.cat/laquitxalla/

 

Col.legi Claret

c/e: claret@claret-valls.org
Tel.: 977 600 421
http://www.claretvalls.cat/

Col.legi Cor de Maria

c/e: direccio@cordemariavalls.cat
Tel.: 977 601 172
http://cordemariavalls.cat/

Col.legi Vedruna Valls

c/e: vedrunavalls@vedruna.cat
Tel.: 607 792 614
http://www.lledovalls.org/

INFORMACIÓ DELS CENTRES:

Escoles bressol i llars d’infants públiques:

Llars d’infants privades:

Oficina Municipal d’Escolarització
OME

Regidoria d’Educació
i Política Lingüística


