
 
ANNEX 1 AL REGLAMENT DE CRITERIS D’ADMISSIÓ D’INFANTS ALS CENTRES 
EDUCATIUS MUNICIPALS 0-3 
 

Criteris de prioritat per  canvis de centre d’infants escolaritzats a les escoles bressol 
dels Centres educatius municipals 0-3, abans del període de preinscripció. 
 

Segons el Reglament de Criteris dels Centres educatius municipals 0-3, l’oferta de 

places de 0-3 és una oferta global, que es basa en les places vacants de cada curs i 

considera el municipi com a zona única. L’aplicació dels criteris d’adjudicació i l’oferta 

de places, que no garanteixen una plaça a tots els infants que la sol·liciten, fan que hi 

hagi infants que obtenen plaça en un centre que no és el que les famílies han demanat 

en primera opció. 

 

Per aquesta raó i responent a la demanda de les famílies, s’ha arbitrat un sistema que 

permeti corregir determinades situacions abans del nou procés de preinscripció. 

 

PRÈVIAMENT AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 
 
Es posen en marxa els processos següents: 

 

• Confirmació de plaça d’infants ja escolaritzats 

• Consulta a les famílies sobre possibles canvis de centre d’infants ja 

escolaritzats.  

 

Criteris de prioritat per a peticions de canvi de centre d’infants escolaritzats 
 

S’estudiaran les peticions rebudes en el període previ al procés de preinscripció de 

l’any en curs, segons els criteris següents: 

 

• Nadons que sol·licitin canvi de centre atès que no tots els centres tenen places 

de nadons 

• Infants que no van entrar en la seva primera opció en el curs anterior, no  

podran ocupar més del 50% de les vacants que s’ofereixen en el nivell d’edat 

corresponent. 

 Si la demanda de canvi és superior a les places ofertes, es farà un sorteig: 

s’assignarà aleatòriament un número a cada sol·licitud de canvi presentada i 

d'una bossa amb el número assignat a cada infant es faran extraccions 

consecutives fins a cobrir les vacants disponibles. 

Els infants amb NEE ocuparan dues places i els germans tindran el mateix 

número de sorteig. 

• Altres circumstancies socioeconòmiques que determini la Comissió.  
 

Comissió per a canvis de centre 
La Xarxa de Centres educatius municipals 0-3 crea una subcomissió per portar a terme 

aquest procés, que estarà formada per:  

 



• La Cap UI de la Xarxa de centres educatius municipals 0-3 

• Els/les directors/es dels centres educatius municipals 

• Un/a professional dels Serveis Socials, si escau. 

• El/l’administratiu/va de la Xarxa de centres educatius municipals 

 

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 28 de febrer de 
2019 

 

 
 


