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LLISTA BAREMADA D’INFANTS PREINSCRITS 
 

Núm. 
Sol·licitud  

Punts 
Prioritaris  

Punts 
Complementaris  

 91  30  0 
 75  30  0 
 71  30  0 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANT AMB RELACIÓ A LA SITUACIÓ D'EXCEPCIONALIT AT OCASIONADA PER LA COVID-19:  
 
Tant l'oferta de places com la posterior matriculació resten condicionades a l'evolució de la situació d'excepcionalitat ocasionada per la 
COVID-19 i a les indicacions que es rebin per part de les autoritats educatives i sanitàries al respecte, segons ja es va informar en 
l'oferta de places publicada el passat 12 de maig.  
 
En aquest sentit, un cop feta també la consulta pertinent a la inspecció educativa de zona del Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya, s'adverteix expressament que a dia d'avui no es pot fer una planificació que permeti garantir el servei a totes 
les famílies interessades en formalitzar la matrícula, cas de mantenir-se el Pla actual d'obertura de centres educatius en fase 2 de 
desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l'organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, 
aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020.  
 
Tot i l'advertiment anterior, continuem avançant en el procediment d'admissió de l'alumnat a les Llars d'Infants, sempre condicionat a 
l'evolució de la situació d'excepcionalitat actual.  
 
NOTA IMPORTANT AMB RELACIÓ A LA PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS A LES DADES PUBLICADES EN AQUESTA 
LLISTA DE BAREM PROVISIONAL: 
 
La presentació de reclamacions a les dades publicades en aquesta llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant 
un correu electrònic a la bústia electrònica oficial de la llar d'infants, a la que vàreu enviar el full de sol·licitud amb la documentació per 
formalitzar la preinscripció, entre els dies 3 i 9 de juny, ambdós inclosos.  Des de la llar d'infants us enviarem un correu de resposta 
com a justificant de recepció de la reclamació. 
 
Excepcionalment, per a les persones que no puguin fer el tràmit per correu electrònic, i demanant cita prèvia mitjançant el formulari 
que trobareu a l'apartat d'Educació de www.bdv.cat o bé trucant per telèfon al 93 729 71 71, es recolliran les reclamacions el dia 9 de 
juny, de les 8:30 a les 14:30 hores a l'oficina de la secció d'Educació, 1a Infància i Família. 

 


