L'Ajuntament de Gironella iniciarà el proper dia 18 de maig i fins el 22 de maig el
període de preinscripció per a les llars d'infants municipals Estel Gironella i Estel
Bassacs per al curs 2020-2021. Els tràmits s’han de prioritzar a través d’instància
telemàtica disponible al web www.gironella.cat, si bé aquelles persones que no ho
puguin tramitar així ho podran fer amb caràcter presencial i amb cita prèvia, que es
pot demanar al 938250033. Només es pot fer una única inscripció o sol·licitud, posant
els centres d'ensenyament per ordre de preferència.
El proper curs 2020-2021 hi haurà 66 places (aquesta oferta inicial pot ser
modificada en funció de la possible demanda de places i/o a les restriccions que es
puguin establir per part del Departament d’Educació de cara a l’inici del curs).
De les 66 places que hi haurà durant el curs vinent, 31 estaran ocupades pels infants
que ja eren als centres el curs passat i encara no han finalitzat la seva etapa
educativa, i 35 places estaran disponibles de cara a les noves sol·licituds.
Aquest és el detall de la distribució per places i centres:
LLAR D’INFANTS ESTEL GIRONELLA CURS 2020-2021
LACTANS(0-1 ANYS)

P1 (1-2 ANYS) *

P2 (2-3 ANYS)

PLACES OCUPADES

0

8

19

PLACES DISPONIBLES

8**

18**

0

PLACES TOTALS

8

26

19

TOTAL DE PLACES LLAR D’INFANTS GIRONELLA: 53
* NOTA: Es crearà una aula mixta P1-P2 amb 13 alumnes màxim
** NOTA: Es reserven, durant el període de preinscripcions, una plaça de NEE

LLAR D’INFANTS ESTEL BASSACS CURS 2019-2020
LACTANS(0-1 ANYS)

P1 (1-2 ANYS) - P2 (2-3

P2 (2-3 ANYS)

ANYS) / AULA MIXTA
PLACES OCUPADES

-----

4

-----

PLACES DISPONIBLES

-----

9**

-----

PLACES TOTALS

-----

13

-----

TOTAL DE PLACES LLAR D’INFANTS BASSACS: 13
** NOTA: Es reserven, durant el període de preinscripcions, una plaça de NEE en cada un dels grups

La distribució dels alumnes a les diferents aules i centres es farà seguint els criteris establerts per la
direcció del centre, sempre respectant les ràtios que determina el propi departament d’Educació.
Aquestes distribucions poden ser posteriors a la preinscripció i també un cop començat el curs escolar,
sent aquesta oferta educativa una previsió i podent ser subjecte a canvis durant el curs.
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