
                      Llar d’ Infants Municipal                      

                                     Av/ de Girona 39-41 
                                     17457 Riudellots de la Selva 
                                     Tel. 972 477136  
                                     llar@riudellots.cat 

Benvolgudes famílies,  

Us adrecem la present a fi d’informar-vos sobre les dates i condicions del procés de 

preinscripció i matrícula a la Llar d’infants municipal corresponent al curs escolar 

2020-2021. 

L’actual context social en el que ens troben immersos com a conseqüència de 

l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, ens obliga a reduir al màxim 

els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no 

sigui possible, a prendre les mesures preventives necessàries per a garantir la salut 

de les persones d’acord amb les indicacions facilitades per les autoritats sanitàries. 

El calendari de preinscripció i matrícula és el següent: 

- Període  de presentació de sol·licituds: del 13 al 22 de maig de 2020, 

ambdós inclosos. 

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació 

provisional: 2 de juny de 2020. 

- Termini per presentar una reclamació: del 3 al 9 de juny de 2020, 

ambdós inclosos. 

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció  amb la puntuació 

definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 16 de 

juny de 2020. 

- Període de matrícula: del 17 al 23 de juny de 2020, ambdós inclosos. 

En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, les 

noves dates es faran públiques al web de la Llar d’infants municipal https://

www.riudellots.cat/llar-infants. 

• Presentació de sol·licituds de preinscripció: 

Per reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament en el Centre, s’admet la 

presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa per algun 

dels següents mitjans, durant tot el període de presentació de sol·licituds (del 13 al 

22 de maig de 2020, ambdós inclosos): 
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- Telemàticament a través de l’enllaç disponible al web de la Llar d’infants 

municipal https://www.riudellots.cat/llar-infants, adjuntant-hi la 

documentació oportuna, escanejada o fotografiada.  

- Enviant un correu electrònic a llar@riudellots.cat, adjuntant-hi el model 

de sol·licitud de preinscripció disponible a https://www.riudellots.cat/llar-

infants i la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.  

La sol·licitud de preinscripció es considerarà formalitzada amb 

l’enviament d’aquest correu electrònic, amb la sol·licitud i la documentació 

acreditativa adjunta. La llar d’infants contestarà aquest correu justificant la 

recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. 

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la 

presentació telemàtica en els termes exposats en els paràgraf anteriors, aquesta es 

farà de forma presencial a les instal·lacions del Centre, amb cita prèvia (trucant al 

telèfon de la Llar d’infants (972.47.71.36), des del primer dia del termini de 

presentació telemàtica de les sol·licituds entre les 9 i les 12 hores i entre les 15 i 

les 17 hores o bé a través del correu electrònic llar@riudellots.cat). 

L’atenció presencial a la llar d’infants per a la presentació de sol·licituds serà durant 

el període comprès entre el 19 i el 22 de maig de 2020, ambdós inclosos, i en les 

hores prèviament convingudes (cita prèvia). 

• Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la 

puntuació provisional: 

El llistat provisional de puntuació i atribució de places, en aplicació dels barems 

detallats al Reglament regulador del procediment de preinscripció i matrícula, es 

publicarà el dia 2 de juny de 2020, al tauler d’edictes de l’Ajuntament https://

tauler.seu.cat/inici.do?idens=1715010007, amb les dades personals dels 

sol·licitants anonimitzades.  

• Presentació de reclamacions: 
La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem 

provisional es podrà fer durant el període comprès entre el 3 i el 9 de juny de 2020, 
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ambdós inclosos; de manera general, mitjançant un correu electrònic a 

llar@riudellots.cat, del que s’enviarà un correu de resposta com a justificant de 

recepció de la reclamació. Excepcionalment, la Llar d’infants habilitarà l’atenció a 

les persones que necessitin d’atenció presencial, utilitzant la cita prèvia (trucant al 

972.47.71.36 de 9 a 12 hores i de 15 a 17 hores o a través del correu electrònic 

llar@riudellots.cat) per reduir la concentració innecessària de persones. 

• Matriculació: 

El tràmit de la matrícula es podrà fer durant el període comprès entre el 17 i el 23 

de juny de 2020, ambdós inclosos, per alguns dels següents mitjans: 

- Telemàticament a través de l’enllaç disponible al web de la Llar d’infants 

municipal https://www.riudellots.cat/llar-infants, adjuntant-hi la 

documentació oportuna, escanejada o fotografiada.  

- Enviant un correu electrònic a llar@riudellots.cat, adjuntant-hi el model 

de sol·licitud de matrícula disponible a https://www.riudellots.cat/llar-

infants i la documentació oportuna, escanejada o fotografiada. En aquest 

cas, hauran de rebre un correu  de resposta de confirmació, com a 

justificant de la formalització de la matrícula. 

- De forma presencial a les instal·lacions del centre a l’hora convinguda 

amb la cita prèvia (trucant al telèfon de la Llar d’infants (972.47.71.36), 

entre les 9 i les 12 hores i entre les 15 i les 17 hores o a través del 

correu electrònic llar@riudellots.cat).  

• Normes a tenir en compte per a l’atenció presencial: 

Cal tenir present que s’ha de limitar qualsevol atenció presencial als tràmits 

imprescindibles del procés de preinscripció i matrícula (presentació de sol·licitud, 

reclamacions al barem provisional i matrícula) i de manera puntual i quan la 

persona interessada no ho pugui fer per mitjans telemàtics.  

Amb l’obertura de la llar d’infants per al tràmit de preinscripció i matrícula només 

està prevista la utilització dels espais imprescindibles per al treball administratiu. 

Per tant, no serà possible realitzar visites a les instal·lacions. 

L'atenció presencial es farà seguint les següents normes: 
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- Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les 
gestions (preferiblement, una sola persona). 

- Cal portar tota la documentació necessària per a poder-la escanejar o 
fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En cas 
contrari, es recomana portar el seu propi bolígraf. 

- Recordar la recomanació de portar mascareta i guants. 
- No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat 

o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquests 
casos, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la 
sol·licitud i la documentació. 

• Altra informació d’interès: 

La preinscripció i matrícula són necessàries i obligatòries si es vol gaudir de plaça a 
la llar d’infants municipal el  proper curs escolar.  

Per a qualsevol consulta o petició d’informació poden contactar a través del correu 
electrònic llar@riudellots.cat.  

Adjunt al present s’acompanya la normativa reguladora del procediment de 

preinscripció i matrícula a la Llar d’Infants, amb la documentació que cal presentar 

per formalitzar la inscripció i posterior matrícula, així com l’Ordenança fiscal 

número 13 reguladora del preu públic per la prestació del servei de la Llar d’Infants 

corresponent a l’any 2020. 

                      

Com a novetat d’enguany, es pot autoritzar a l’Ajuntament per a consultar la 

documentació acreditativa d’algunes de les circumstàncies puntuables sense que els 

sol·licitants hagin de presentar la documentació corresponent.                                                                       

    

                                         Atentament,   

                                             Anna Vinyes-Miralpeix 

                                             Directora de la Llar d’infants municipal
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