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ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES DE LLEIDA. 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ. 
CURS  2021-2022 

CALENDARI 

• Període de presentació de sol·licituds: del 6 al 21 de maig, ambdós 
inclosos. 

 
• Publicació de les relacions baremades (amb número de desempat) : 28 de 

maig. 
 

• Sorteig per determinar l'ordre dels casos de desempat: el 31 de maig a la 
Sala Jaume Magre. Carrer Bisbe Torres, 2.  
 

• Termini de reclamació de les relacions baremades: 2, 3 i 4 de juny. 
 

• Publicació definitiva d'alumnat admès: 11 de juny. 
 

• Període de matrícula d’alumnes de nova incorporació: del 11 al 23 de juny, 
ambdós inclosos. 

PROCEDIMENT 

En cas que les famílies optin per fer la preinscripció via telemàtica: 

A partir de la sol·licitud que trobaran a www.paeria.cat/tràmits i 
http://ebressol.paeria.cat. 

Les famílies podran omplir el full de sol·licitud i annexar, escanejada, tota la 
documentació que vulguin acreditar. Un cop el servidor rebi la tramesa 
s’enviarà una comunicació de conformitat, per tal que la família tingui un 
justificant d’entrada al sistema.  

La documentació presentada es validarà en el moment de la matrícula o si 
aquesta també es fa via telemàtica, en el moment de la reunió d’inici de curs. 

La no acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de 
preinscripció, dins el termini establert per la norma, implica que el criteri 
afectat no es consideri a efectes de baremació. 

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets 
de prioritat que puguin correspondre.  

http://www.paeria.cat/tràmits
http://ebressol.paeria.cat/
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En cas que les famílies optin per fer la preinscripció presencialment, 
s’haurà de demanar cita prèvia.    

• A les escoles bressol municipals: a l’escola triada com a primera 
opció, l’atenció serà en horari de 12 a 13 hores, de dilluns a divendres. 
La cita prèvia s’ha de demanar a la web http://ebressol.paeria.cat 

• A la llar d’infants La Faldeta: l’atenció serà en horari de 10 a 13 
hores. La cita prèvia s’ha de demanar al correu electrònic 
c5007207@xtec.cat.  

• A la Regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i 
Feminismes. Ajuntament de Lleida. carrer Bisbe Torres, 2, 
l’atenció serà en horari de 09h a 13,30h, de dilluns a divendres. La cita 
prèvia s’ha de demanar a la web http://ebressol.paeria.cat 

Les famílies que optin per fer la preinscripció presencialment hauran 
d’acreditar les circumstàncies que s’al·leguin en el moment de presentar la 
sol·licitud mitjançant l’original i la fotocòpia d’aquells documents que 
justifiquin la seva situació quant a l’atorgament de punts en el barem. 

Per la seguretat de tothom, les famílies que optin per fer la 
preinscripció de manera presencial, hauran de portar mascareta i sols 
podrà acudir una persona per cita. 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR  

Sempre caldrà presentar: 

1. Full de sol·licitud de preinscripció o formulari on line que 
trobaran a la web www.paeria.cat/tràmits.  

2. Original i fotocòpia/escàner del llibre de família o altres 

documents relatius a la filiació. Els infants estrangers podran acreditar 
les dades d'identificació i filiació amb altres documents.  

3. Original i fotocòpia/escàner del DNI de la persona sol·licitant 
(pare, mare o persona que sustenta la tutoria legal del infant) o de la 
targeta de residència on consta el NIE, o el passaport si es 
tracta de persones estrangeres.  

Per justificar els criteris de prioritat generals o complementaris, cal 
presentar la documentació acreditativa en el termini establert: 

1. Existència de germans o germanes escolaritzats al centre 
educatiu o de pare, mare o persona que sustenta la tutoria 
legal del infant que hi treballi. 
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S'entén que un infant té germans escolaritzats al centre quan aquests hi 
són matriculats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. 
S'entén que un pare, mare o persona que sustenta la tutoria legal del 
infant hi treballen quan en el moment de presentar la sol·licitud de 
preinscripció exerceixen en el centre una activitat continuada, amb una 
jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals,  amb el corresponent 
contracte laboral o administratiu amb el titular del centre. 

Un cop al·legada aquesta circumstància el centre ho comprovarà 
directament. 

2. Proximitat del domicili de l'infant, segons els supòsits: 

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de 
residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.  

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb la del DNI, amb 
el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones 
estrangeres sense NIE, l’Ajuntament podrà comprovar directament les 
dades padronals. En aquest cas, caldrà que en el moment de formalitzar 
la matrícula, es presenti el DNI renovat amb la nova adreça. 

Quan per aquest criteri es consideri el domicili  del lloc de treball, còpia 
del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. 
En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el 
domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del 
formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens 
d’obligats tributaris (model 036 o 037). 

3. Renda garantida de ciutadania. 

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació 
econòmica de la renda garantida de ciutadania l’any 2021 o certificat 
actual que ho acrediti. En cas que la família no aporti aquest document 
l’Ajuntament realitzarà les comprovacions oportunes. 

4. Discapacitat de l'infant, pare, mare o persona que sustenta la 
tutoria legal del infant, germans o germanes. 

Original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de 
discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s'admetran els 
certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres 
comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s'haurà d'acreditar que 
la discapacitat és igual o superior al 33%. 
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Es consideren afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 
33%: els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una 
pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran 
invalidesa, i les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de 
jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

5. Condició legal de família nombrosa, monoparental o d’acollida 

Original i fotocopia del carnet de família nombrosa o monoparental 

vigent. En el cas de les famílies nombroses que no aportin aquest 
document l’Ajuntament realitzarà les comprovacions oportunes. La 
sol·licitud del carnet de família monoparental no serveix per acreditar 
aquesta condició.  
 
La família acollidora de l’infant haurà d’aportar documentació acreditativa 
d’aquesta condició. 

  

 

CRITERIS DE PRIORITAT 

 

Criteris de puntuació: 

 

Per ordenar les sol·licituds d’admissió, quan el nombre de sol·licituds és superior 
a l’oferta, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb uns criteris generals. 
 
Ordenades les sol·licituds d’acord amb aquests criteris generals, en cas d’igualtat 
de puntuació, s’hauran d’aplicar els criteris complementaris. 
 
En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, 

l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic, que 
determinarà el desempat i l’ordre de les llistes d’espera.  

 

Criteris generals: 

 

1. Vinculació al centre: 40 punts. 
 

a. Quan l'infant té germans o germanes escolaritzats o 
escolaritzades al centre. 
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b. Quan el pare, mare o persona que sustenta la tutoria legal 

del infant  hi treballa en el moment en què es presenta la 
preinscripció. 

 
 

2. Proximitat al centre (només es puntua una de les situacions): 
a. Quan el domicili de l’infant, que conviu amb la persona 

sol·licitant, estigui en l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.  

b. Quan es prengui en consideració, en comptes del domicili de 
l'infant, l'adreça del lloc de treball d'un tutor, i aquest és dins 
l'àrea de proximitat del centre: 20 punts. 

c. Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi 
però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts. 
 

3. Quan el pare, mare o persona que sustenta la tutoria legal del infant, 
sigui beneficiari de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 
punts. 
 

4. Quan l'infant acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 
33% o quan el pare, la mare o persona que sustenta la tutoria legal del 
infant, un germà o una germana de l'infant acrediti una discapacitat igual 
o superior al 33%: 10 punts. 

 

Criteris complementaris: 

1. Qüestions lligades a la situació familiar: 15 punts (només es puntua 
una de les situacions): 
 
o Quan la família acrediti una situació de família nombrosa.  

 
o Quan la família acrediti una situació de família monoparental. 

 
o Quan la família acrediti una situació de família acollidora. 
 

2. Modalitat d’horari (Escoles Bressol Municipals): Quan de les dues 
opcions d’horari que hi ha: horari intensiu només pel matí i horari complet 
de matí i tarda, la família opti per la d’horari complet: 5punts   
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EL BAREM S’APLICA EN RELACIÓ AL CENTRE DEMANAT EN 
PRIMER LLOC I ES MANTÉ PER A LA RESTA DE PETICIONS.       

EN EL CAS QUE EL SEU FILL/A NO HAGI ESTAT ADMÈS/A A UNA 
ESCOLA BRESSOL PÚBLICA, RESTARÀ EN LA LLISTA D’ESPERA DE 
CADASCUNA DE LES ESCOLES QUE HAGI POSAT EN LA 
SOL·LICITUD. 

EN EL CAS QUE EL SEU FILL/A SIGUI ADMÈS PERÒ NO A LA 
PRIMERA OPCIÓ, RESTARÀ EN LA LLISTA D’ESPERA DE LES 
OPCIONS ANTERIORS. 

ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

E.B.M. Albarés          C/ Miquel Batllori, 62 

E.B.M. Balàfia                            C/ Lérida de Colombia, 1  

E.B.M. Bordeta                        C/ Hostal, 68   

E.B.M. Cappont                           C/ Sta. Cecília, 9  

E.B.M. Centre Històric                  C/ Tallada, 34-36  

E.B.M. Gargot                                   C/ Bisbe Irurita, 3 

E.B.M. La Mitjana C/ Vicenç Ximenis, 2 

E.B.M. Llívia                                         C/ Grealó, 5 

E.B.M. Magraners             C/ Vila-rodona, 2 

E.B.M. Parc de Gardeny              C/ Onze de Setembre, 76 

E.B.M. Pardinyes                 C/ Enginyer Cellers, 2 

E.B.M. Raimat       C/ Les Escoles s/n 

E.B.M. Rellotge                         C/ Roca Labrador, 2 

E.B.M. Ronda-La Mercè                    Rbla. La Mercè, s/n  

E.B.M. Secà                                     C/ Llibertat, 1 

E.B.M. Sucs                                       C/ Del Bou, 1 

E.B.P. Llar La Faldeta C/ Camp de Mart, 30 

 


