Les escoles bressol
de Barcelona
Preinscripció per al curs 2019-2020 a les escoles bressol
municipals i a les llars d’infants públiques de Barcelona

Presentació de sol·licituds: del 9 de maig al 22 de maig, ambdós inclosos.
La sol·licitud es podrà presentar per internet o presencialment al centre triat en primer lloc.
Si s’opta per la via telemàtica, cal presentar la sol·licitud per mitjà de l’enllaç
barcelona.cat/escolesbressol/preinscripcio
Podran formar part del procés de preinscripció a les escoles bressol municipals i a les llars
d’infants públiques els infants nascuts els anys 2017, 2018 i 2019 i, com a mínim, hauran
de tenir setze setmanes a la data d’inici del curs escolar.
Només es podrà presentar una única sol·licitud de preinscripció.
Les famílies que només al·leguin el domicili i/o la possessió dels carnets de família nombrosa
neralitat de Catalunya, podran
fer la inscripció (telemàtica o presencial) sense presentar cap documentació.
A partir de la publicació de les llistes amb la puntuació provisional, les famílies
podran consultar l’estat de la seva sol·licitud de preinscripció accedint al web
barcelona.cat/escolesbressol
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