
 
 

 
 

Preinscripció i matriculació a les Llars d’Infants 
Municipals 

Curs 2020-2021 
 
 
PORTES OBERTES 
 
Davant la impossibilitat de realitzar portes obertes degut a la situació sanitària 
es pot accedir virtualment a les llars d’infants als següents enllaços : 
 

• Oferta de places vacants      

• Informacions generals del servei de llar d’infants: vídeo i Carta de 
Serveis 

• Blog de cada llar d’infants 
o Pont d'Estels 
o Les Torretes    
o Riu de Sons 

 

 
CALENDARI 
 
PREINSCRIPCIÓ : DEL 25 DE MAIG AL 5 DE JUNY 
 
Tota la informació sobre el procés de preinscripció la trobareu a la seu electrònica  
 
Davant la situació actual la preinscripció s’haurà de tramitar via telemàtica a la 
seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
Per aquelles famílies que els sigui impossible accedir al tràmit telemàtic el podran 
realitzar  presencialment l’OME (Complex Educatiu, Josep Tarradellas, 11) entre 
els dies 2 i 5 de juny amb cita prèvia, trucant al telèfon 93 775 25 38 a partir del 
25 de maig, de dilluns a dijous de 9:30 a 13 h i de 16:30 a 19 h. i els divendres 
de 9:30 a 13 h. 
 
 
 
 
 
 
 

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/multimedia-wp/wp-content/uploads/2020/05/20165410/OFERTA-PLACES-LLI-MARTORELL-2020_21-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ERwdqSk7hOo&t=11s
http://martorell.cat/files/doc2534/llim-19-20-cartaserveis.pdf
http://martorell.cat/files/doc2534/llim-19-20-cartaserveis.pdf
http://pontdestels.patronatmartorell.cat/blog/101-aquesta-es-la-nostra-llar-d-infants
http://lestorretes.patronatmartorell.cat/blog/108-aquesta-es-la-nostra-escola
http://riudesons.patronatmartorell.cat/blog/113-aquesta-es-la-nostra-llar
http://www.martorell.cat/ca/pag587/pl221/seu-tramits/id143/sol-licitud-de-preinscripcio-a-les-llars-municipals-de-martorell.htm?op=preview


 
 

PUBLICACIÓ DE LLISTES* : 9 DE JUNY 
 

Si el nombre de sol·licituds rebudes és inferior o igual a les places vacants a les 
llars d’infants, les famílies dels alumnes admesos hauran d’iniciar el procés de 
MATRICULACIÓ de l’infant a la llar corresponent segons les indicacions dels 
gestors de l’OME (aquestes es comunicaran per correu electrònic d’acord amb 
el moment dels procés de desescalada de la situació d’alarma/confinament) 

 

Si el nombre d’instàncies rebudes es superior al de places vacants a les llars 
d’infants es publicarà una LLISTA PROVISIONAL BAREMADA 

 RECLAMACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL : Del 10 al 15 de juny 

En el cas de que alguna sol·licitud no s’hagi puntuat correctament o hi 
hagués alguna errada en les dades es podrà realitzar una reclamació 
enviant un correu electrònic a l’OME (ome@martorell.cat ). Si no fos 
possible utilitzar aquest mitjà, caldrà sol·licitar cita prèvia per telèfon. 

 
 SORTEIG *: 16 DE JUNY 

 
Es farà el sorteig per determinar el número a partir del qual es fa 
l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació segons 
determina la normativa 

 
 
PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES  AMB LES PLACES 
ASSIGNADES* : 18 DE JUNY 
 
 
MATRICULACIÓ : DEL 19 AL 26 DE JUNY 

 
Les famílies dels alumnes admesos hauran d’iniciar el procés de 
matriculació de l’infant a la llar corresponent segons les indicacions dels 
gestors de l’OME (aquestes es comunicaran per correu electrònic d’acord 
amb el moment dels procés de desescalada de la situació 
d’alarma/confinament) 

Les sol·licituds de les famílies dels no admesos restaran en llista d’espera 

 

*Les llistes i resultats es publicaran al Tauler d'Anuncis  i a la  web del 
PMSAPM/Ensenyament  

 

 
 
 
 
 

mailto:ome@martorell.cat
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=811410007
http://www.patronatmartorell.cat/index.php/ensenyament-martorell
http://www.patronatmartorell.cat/index.php/ensenyament-martorell


 
 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

 
Formulari de preinscripció 
  
Documentació identificativa (en tots els casos): 
  

▪ El llibre de família o altres documents relatius a la filiació (titulars i full 
d’inscripció de l’infant). Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, 
la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 

 
▪ DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o 

guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta 
de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers 
comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

  
Documentació acreditativa a efectes de barem 
 
Dels criteris generals : 
  

▪ Proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el 
guardador o guardadora de fet aportar . Quan es pren en consideració 
l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador 
o guardadora de fet, i aquest es troba al terme municipal de Martorell:  el 
contracte laboral o 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 el formulari de la 
declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris 
(models 036 i 037). 
  

▪ Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o 
tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda 
garantida de ciutadania l'acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la 
prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 
  

▪ Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o 
mare, o el germà o germana : 

o El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona 
que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 

o També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels 
organismes competents d'altres comunitats autònomes. 

o Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% 
els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una 
pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran 
invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una 
pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei 
o inutilitat. 

 

http://www.martorell.cat/ca/pag587/pl221/seu-tramits/id143/sol-licitud-de-preinscripcio-a-les-llars-municipals-de-martorell.htm?op=preview


 
 

Del criteri complementari :    
 

▪ L'infant forma part d'una família nombrosa o monoparental: el títol de 
família nombrosa o monoparental vigent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IMPORTANT : en el cas de realitzar la tramitació presencial i per tal de 
mantenir les condicions higiènico-sanitàries necessàries, els interessats 
hauran de presentar la sol·licitud degudament emplenada i aportar 
fotocòpia dels documents indentificatius i si és el cas de la corresponent 
a l’acreditació dels criteris generals i/o complementaris 
 



 
 

CRITERIS DE BAREMACIÓ 

 
 Punts 

Criteris generals  

Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la 
sol·licitud de preinscripció) 
o 
pares o tutors legals que treballen al centre (en el moment de 
presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, 
una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent 
nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu) 
 

40 

Domicili habitual de l’infant i del sol·licitant a Martorell 30 

o o 

Lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o 
guardadora de fet al terme municipal de Martorell 

 

20 

Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el 
tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de 
l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a 
càrrec 

 

10 

Discapacitat (igual o superior al 33 %) de l'alumne o alumna, el pare 
o mare, o el germà o germana 

 

10 

Criteris complementaris 
 

L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa i/o 
monoparental 

 

15 

 


