Calendari procés preinscripció per les escoles bressol públiques
i les sufragades amb fons públics de L’Hospitalet

Curs 2021-2022
5 de maig
Publicació oferta vacants
6 de maig al 20 de maig Presentació de sol·licitud de preinscripció
(telemàtiques)
17 de maig al 20 de maig
(presencials)
1 de juny
Publicació de les llistes amb els barems
En el cas que s’hagin presentat més d’una sol·licitud en varis centres
(duplicitat), es perdran els drets de prioritat que corresponguin i de les
dues sol·licituds, la primera rebuda passarà al final de la llista.

2, 3 i 4 de juny
7 de juny

Període de reclamacions a les llistes amb el barem
Sorteig públic per les opcions de desempat.
Per tal de resoldre les situacions d’empat que es produeixin en aplicar
els criteris de prioritat, s’assigna aleatòriament un número a cada
sol·licitud presentada i es fa públic amb la relació baremada de
sol·licituds.
Per tal que el sorteig sigui raonablement equiprobable, s’utilitza el
següent procediment: d’una bossa amb les xifres del 0 al 9 es fan 9
extraccions consecutives, reintroduint la bola després de cada
extracció. Així s’obtenen les xifres primera, segona, fins a la novena
d’un nombre entre el 000 000 000 i al 999 999 999. Aquest nombre es
divideix pel nombre total de sol·licituds i s’obté el quocient i el residu.
Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al residu de la
divisió.
La llista d’espera que es pugui derivar d’aquest sorteig en cada una de
les escoles, es mantindrà durant tot el curs 2021-2022 i, en el cas de
les escoles bressol municipals, serà única per a totes: quan en una
escola bressol municipal s’esgoti la llista d’espera i es produeixi una
vacant, s’informarà a les famílies que estiguin en la llista d’espera de
l’escola bressol municipal més pròxima (segons l’ordre que tingui
establert aquesta), de què s’ha produït una vacant, sent potestat dels
pares o tutors legals la decisió d’acceptar o no l’esmentada vacant.

15 de juny
16 de juny al 23 de juny

Publicació llista d’admesos
Període de matrícula
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