
 
 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

   LLISTES BAREMADES DEFINITIVES 

 

En data 10 de juny de 2020 es publiquen les llistes baremades (amb les puntuacions) un cop 

resoltes les reclamacions que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, estaran 

anonimitzades amb els quatre darrers dígits del número del document d'identificació personal 

(DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent. 

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la 

informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem i les opcions 

de centre triades, un cop resoltes les reclamacions. 

Un cop endreçades alfabèticament per cognoms, s’ha assignat un número a cada sol·licitud 

que servirà per a l’ordenació  del número de desempat. Els números assignats estan numerats 

de l’1 al 89 ja que s’han rebut 89 preinscripcions dins el termini. 

Aquest any totes les famílies que han presentat sol·licitud de preinscripció obtindrà plaça en 

alguna de les escoles bressol municipals. Els criteris de prioritat en l’accés que a continuació 

es detalla s’aplicaran únicament per assignar les opcions de centre triat (primera, segona, 

tercera o quarta opció). 

Les sol·licituds s'ordenen segons els criteris de prioritat, la puntuació definitiva i per últim, el 

número de desempat. Això vol dir que: 

1. Criteris de prioritat en el centre triat en primera opció: en cas que la demanda sigui 

menor que el nombre de places ofertades per algun nivell en algun dels edificis, les 

famílies que l’hagin demanat en primera opció obtenen plaça sense necessitat de 

comptabilitzar punts ni aplicar número de desempat. 

Exemple: EBM Cavallet, oferta de 8 places i 7 sol·licituds rebudes, entra tothom 

directament a la seva primera opció. 

2. Criteri de puntuació: en cas que la demanda sigui major que el nombre de places 

ofertades per algun nivell en algun dels quatre edificis, les sol·licituds s’ordenen per punts, 

obtenint plaça les famílies amb major puntuació. Primer s’aplica el resultat dels criteris 

generals i, en cas d’empat, els criteris específics . 

 

Exemple:  EBM Cavallet, oferta de 8 places i 10 peticions rebudes: 

 4 amb 70 punts 

  1 amb 30 punts i 15 complementaris 

  1 amb 30 punts 

 2 amb 20 punts  

 2 amb 0 punts 

Entren a la seva primera opció els 8 que tinguin major puntuació i les 2 sol·licituds de 0 

punts queden fora. 

3. Desempat: En cas d’empat i un cop aplicats els criteris 1 i 2, per les sol·licituds amb la 

mateixa puntuació de les quals algunes entren i altres no a la seva primera opció, es 



 
 

procedirà a aplicar el número de desempat resultant del sorteig públic. El funcionament es 

detalla a continuació. 

 

SORTEIG PÚBLIC I NÚMERO DE DESEMPAT 

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la 

mateixa puntuació. Aquest número és el que s'ha assignat ordenant alfabèticament les 

sol·licituds. 

Com ja hem comentat, aquest any tothom obté plaça i el motiu pel qual es fa sorteig és per 

determinar quines famílies tindran prioritat a l’hora de triar el centre sol·licitat en primera 

opció. 

Amb un bingo, es posaran les boles de l’1 al 89, número de preinscripcions rebudes. S’extraurà 

una bola, que servirà per endreçar les sol·licituds. 

Atès la situació actual ocasionada pel COVID-19, el sorteig es farà a porta tancada a 

l’ajuntament i es retransmetrà en directe pel Facebook de l’Ajuntament  

Continuant amb l’exemple anterior: 

EBM Cavallet, oferta de 8 places i 10 peticions rebudes. 

 4 amb 70 punts; 1 amb 30 punts i 15 complementaris; 1 amb 30 punts;  i 3 amb 20 punts; 1 

amb 0 punts.  

Entren els 4 de 70 punts;  1 de 30 punts i 15 complementaris ; 1 amb 30 punts. Aquestes 

famílies ocupen 6 places, queden 2 per repartir i son 3 famílies les q tenen 20 punts. Entraran 

les 2 famílies de 20 punts que tinguin un número de desempat més favorable.  La família amb 

0 punts automàticament queda descartada per poder triar la seva primera opció.  

Imaginem aquesta situació de les preinscripcions de 20 punts: 

Nº desempat 45: 20 punts 

Nº desempat 68: 20 punts 

Nº desempat 4: 20 punts 

Es procedeix a fer el sorteig i surt el número 57. 

Atès que ens queden per repartir dues places, les sol·licituds que tenen preferència per triar el 

centre sol·licitat en primera opció son les que tenen el número de desempat 68 i  després el 4.  

 

LLISTES AMB ASSIGNACIÓ DE PLACES 

El proper dia 16 de juny es publicarà la llista d’admesos. La llista s'ordena per ordre de 

petició, la puntuació definitiva i el número de desempat. 


