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PREINSCRIPCIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 2022-2023 
 
 
INFORMACIÓ SOBRE EL SORTEIG DE DESEMPAT 
 
El sorteig serà divendres dia 10/06/2022, a les 18 h. 
 
Es farà de manera presencial, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, 
plaça de la Vila 1. 

 
 
GRUPS ON S’EFECTUARÀ SORTEIG: 
 
Donat que hi han hagut més sol·licituds que vacants en varis cursos de les dues escoles bressol 
municipals, s’efectuarà el sorteig als següents grups, per les sol·licituds d’aquests cursos que 
hagin obtingut una puntuació igual a 30 punts per les places vacants: 
 

EBM L’Alegria: 
 

- Sorteig per a les places del grup 0-1 (9 preinscripcions per 8 vacants). 
 
- Sorteig per a les places del grup 1-2 (25 preinscripcions per 18 vacants). 

 
EBM Petit Mamut: 

 
- Sorteig per a les places del grup 1-2 (17 preinscripcions per 13 vacants). 
 
- Sorteig per a les places del grup 2-3 (19 preinscripcions per 0 vacants). Donat que 

aquest grup no té vacants pel curs 2022-2023 ja que queden cobertes pel alumnes 
que continuen a l’escola bressol del curs anterior 2021-2022, s’efectuarà el sorteig 
per determinar l’ordre de la llista d’espera per quan es produeixin vacants. 

 
Pels grups que entren en sorteig, la metodologia serà la següent: 
 

- Les sol·licituds que hagin obtingut una puntuació en aquests grups superior a 30 punts 
tenen plaça. 
 

- Per les sol·licituds que hagin obtingut una puntuació igual a 30 punts, s’efectuarà el 
sorteig per determinar quines obtenen plaça i determinar l’ordre de la llista d’espera 
per les que no n’obtinguin. 
 

- Les sol·licituds que hagin obtingut una puntuació en aquests grups inferior a 30 punts 
quedaran en llista d’espera. 
 
 

GRUPS ON TOTES LES SOL·LICITUDS PODEN SER ATESES: 
 
En els grups on no es realitza sorteig, grup 2-3 de l’EBM L’Alegria i grup 0-1 de l’EBM Petit 
Mamut, totes les sol·licituds poden ser ateses, per tant totes obtenen plaça. 
 
Totes les sol·licituds presentades dins de termini tenen preferència davant de les presentades 
fora de termini. 


