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PROCÉS D’ADMISSIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
PREGUNTES FREQÜENTS CURS 2020-2021 

 
 
Abans de la preinscripció... 
 
• On puc formalitzar la inscripció? 
 

La preinscripció s’ha d’enviar preferentment per correu electrònic a l’Oficina Municipal 
d’Escolarització (OME), a educacio@elmasnou.cat. En cas que no es disposi de correu 
electrònic o d’accés a cap mitjà informàtic, cal demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) al telèfon 93 557 17 77 per poder-la presentar presencialment, o clicar e 
l’enllaç següent: https://citaprevia.gestorn.com/elmasnou/#nbb 

 
• On puc obtenir els impresos de sol·licitud de preinscripció? 
 

Es poden obtenir al web municipal: http://www.elmasnou.cat/actualitat-i-
participacio/comenca-la-preinscripcio-a-les-escoles-bressol-municipals-i-a-lescola-
municipal-de-musica- 

 
• Si m’agraden les dues escoles bressol municipals, he d’emplenar dos fulls de 

preinscripció? 
 

No. Només es pot emplenar un full de preinscripció per municipi i s’ha de fer la sol·licitud 
dels centres on preferiu escolaritzar els vostres fills i filles per ordre de preferència. 
 
D’altra banda, en el cas que demaneu, a més a més, una plaça en una escola bressol 
municipal d’una localitat diferent, cal presentar la sol·licitud específica als espais on us 
indiqui el consistori d’aquell municipi. 

 
• Si també vull optar per una escola bressol privada, he de fer-ho constar a la 

sol·licitud? 
 

No. La normativa de preinscripció i matrícula només afecta els centres sufragats amb fons 
públics, ja siguin de titularitat pública o concertats. Al Masnou no hi ha cap escola bressol 
concertada i, per tant, la sol·licitud és només per a escoles bressol municipals de titularitat 
pública. En el cas que trieu una opció privada, caldrà, doncs, que us n’informeu directament 
al centre. 
 

 
Durant la preinscripció… (criteris de baremació) 
 
• La preinscripció garanteix que tindré plaça a l’escola bressol municipal? 
 

La preinscripció és el tràmit que cal fer per manifestar la voluntat de matricular l’infant a les 
escoles bressol municipals que es decideixi, per ordre de preferència. L’assignació de 
places serà en funció de la demanda de sol·licituds i de l’oferta de cada escola bressol, així 
com del resultat de la puntuació obtinguda per l’aplicació del barem establert. 

 
• M’agradaria que el meu fill o la meva filla estigués escolaritzat a l’escola bressol que 

tinc al costat de casa. Tinc cap tipus de preferència pel fet de viure-hi tan a prop? 
 

El Masnou és un municipi amb una zona única de proximitat. Això vol dir que qualsevol 
persona empadronada al Masnou, visqui on visqui, té la mateixa preferència per proximitat: 
30 punts. Per tant, tindrà preferència d’assignació de plaça respecte d’aquella persona que 
sols acrediti que treballa al Masnou i davant d’aquella que ni visqui ni treballi al Masnou. No 
tindrà, en canvi, preferència respecte a una altra família que també acrediti viure al 
municipi, excepte si es tenen en compte altres criteris. 
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• Vindré a viure al Masnou aviat i, en el moment de la preinscripció, no hauré tramitat 
l’empadronament ni treballaré al Masnou, però tinc un contracte d’arres. Serviria 
aquest document per garantir els punts de proximitat? 

 
No. Per tal que es tinguin en compte els criteris de proximitat, cal justificar-ho mitjançant el 
DNI.  

  
• És obligatori presentar el certificat d’empadronament? 
 

La normativa estableix que, només quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb 
el DNI o la targeta de residència de la persona sol·licitant, caldrà presentar un certificat o 
un volant municipal de convivència de l’infant on ha de constar que conviu amb la persona 
sol·licitant i el resguard de la renovació del DNI. 

 
• En el cas de ser família monoparental, queda previst aquest criteri i, per tant, 

repercuteix a l’hora de la baremació de punts? 
 

El Departament d’Educació equipara aquesta situació a la condició de família nombrosa, de 
manera que aquelles famílies que acreditin tenir condició de família monoparental obtindran 
15 punts complementaris a l’efecte de barem. El títol de família monoparental s’ha de 
sol·licitar a les oficines del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

 
Assignació de places 
 
• Com puc saber quants punts ha rebut la meva sol·licitud en l’aplicació del barem? 
 

Per saber els punts que teniu us heu d’adreçar al web www.elmasnou.cat, buscar la notícia 
sobre la publicació del barem d’acord amb la data establerta al calendari i, finalment, 
comprovar la puntuació obtinguda. 

 
• Se sumen els punts de baremació dels criteris generals de prioritat en l’admissió de 

l’alumnat? 
 

Depèn. Se sumaran aquells que tenen a veure amb el fet de si es tenen germans o 
germanes escolaritzats al mateix centre de primera preferència, els relatius a si es percep 
l’ajut de renda garantida de ciutadania, o si s’acredita una discapacitat de grau superior o 
igual al 33%. També se sumaran els relatius a la proximitat. 

 
Ara bé, cal tenir en compte que els punts que es poden obtenir pel criteri general de 
proximitat, sempre que es presenti la documentació necessària, són excloents. Per tant, si 
s’acredita viure al Masnou, no es tindrà en compte que també es treballi al Masnou. 

 
• Què succeeix si a l’escola bressol municipal la demanda de places supera el nombre 

de les que s’ofereixen? 
 

En primer lloc, s’assignaran les places disponibles d’acord amb l’ordre de preferència 
establert per la puntuació obtinguda en l’aplicació del barem. 
 
En el cas que la demanda de places superi l’oferta inicial, i per tal de desempatar en 
aquelles sol·licituds en què la puntuació obtinguda sigui la mateixa, es farà un sorteig públic 
per ordenar la llista de persones admeses i la llista d’espera. A partir dels resultats 
posteriors al sorteig, s’assignaran les places correlativament, i sempre tenint en compte la 
baremació de punts dels criteris de prioritat. 

 


