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PREINSCRIPCIÓ
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Llars 
d’Infants 
Municipals

Per a qualsevol dubte o per a més informació, podeu adreçar-vos a:

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME)
Av. Ramón y Cajal, 70 - 43005 Tarragona

Telèfon: 977 211 119
ome@tarragona.cat / imet.tarragona.cat 

L L A R S  D ’ I N F A N T S  M U N I C I P A L S

NOM ADREÇA

LLI El Ninot C. Riu Onyar, s/n (Campclar)

LLI La Taronja C. Riu Llobregat, s/n (Campclar)

LLI El Miracle C. Arce Ochotorenea, s/n

LLI El Serrallo C. Passatge Xavier Montsalvatge, 2-A

LLI Sant Pere i Sant Pau Rambla,s/n

LLI Sant Salvador Av. Sant Salvador, 13

LLI Bonavista C/ vint-i-u, s/n

LLI L’Arrabassada C/ Internet

LLI Cesar August Joan Baptista Plana, n. 9

Consulteu els blogs de les llars d’infants municipals a través de la pàgina web.



COM REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ?

S’ha de presentar una única sol·licitud per infant, especificant la/les llar/s 
soL·licitada/es per ordre de preferència.

QUAN S’HA DE FER?

Heu de presentar la soL·licitud del 30 d’abril a l’11 de maig* 
Horari de lliurament: Consulteu la llar triada en primer lloc. 

* Dilluns 30 d’abril les llars d’infants romandran tancades per dia de lliure 
disposició. Podreu portar la preinscripció a l’OME. Oficina municipal 
d’escolarització. (Carrer Ramon i Cajal, 70)

ON ES POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD?

La soL·licitud i la documentació que l’acompanya s’han de presentar 
preferentment a la Llar demanada en primer lloc. 
També es poden presentar a l’OME. 

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL ADJUNTAR 
A LA SOL·LICITUD?

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de 
residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la 
filiació.

• Quan s’al·legui el lloc de treball del pare, mare, tutor/a al municipi de 
Tarragona: còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest 
efecte per l’empresa. Treballadors d’autònoms: Model 036 o 037 de 
l’agencia tributària.

• Altres documents que acreditin els aspectes indicats per la persona 
soL·licitant a efectes d’aplicació del barem.

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que 
s’acreditin documentalment. Els originals de la documentació es retornaran 
un cop contrastats amb les còpies presentades.

DOMICILI

a) Quan el domicili estigui situat al 
municipi de Tarragona (30 punts).

b) Quan s’al·legui el lloc de treball de 
pares, mares, tutors/es (20 punts).

GERMANS

Quan l’alumne te germans/es esco-
laritzats al centre o pares, mares o 
tutors/es legals que treballin en el 
moment de presentar la preinscripció 
(40 punts). 

(Pares, mares o tutors legals que treballin 
amb una jornada de treball mínima de 
10 hores setmanals al centre).

SITUACIÓ FAMILIAR

a) Quan els pares, mares o tutors/
es siguin beneficiaris de la renda 
mínima per inserció (RMI) (10 punts)

b) Discapacitat acreditada de grau igual 
o superior al 33% de l’alumne/a, 
pares, mares o tutors/es, germà/
germana (10 punts)

CRITERIS COMPLEMENTARIS

a) Família nombrosa o família 
monoparental (15 punts).

b) Pel fet que l’alumne tingui una malaltia 
crònica que afecta el seu sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic inclosa 
la celiaquia del nen/a (10 punts). 

c) Pel fet que el pare o mare, el tutor 
o tutora o els germans hagin estat 
escolaritzats al centre pel qual es 
presenta la sol·licitud (5 punts).

-  Original i fotocòpia del DNI de la persona 
sol·licitant.

-  Còpia del contracte laboral o un certificat emès 
a aquest efecte per l’empresa. 

 Treballadors d’autònoms: 
 Model 036 o 037 de l’agencia tributària.

El centre fa la comprovació. 
No s’ha de presentar cap documentació 
acreditativa.

- Documentació que ho acrediti.

- Original i fotocòpia del certificat emès pel 
 Departament de Benestar Social i Família

- Carnet vigent de família nombrosa o 
monoparental.

-  Informe emès per un metge o metgessa del 
sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial 
amb signatura legalitzada del col·legi de metges 
de la demarcació corresponent on s’indiqui 
expressament que l’alumne te diagnosticada 
una malaltia crònica que li afecta el sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic inclosos els celíacs. 
El document ha d’especificar de quina malaltia 
es tracta i que el diagnòstic s’ha fet tenint en 
compte els criteris del Departament de Salut. 

-  No cal aportar documentació. Cal facilitar les 
dades que la llar sol·liciti a tal efecte.

ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR PER ACREDITAR LES 
CIRCUMSTÀNCIES AL·LEGADES A EFECTES DE BAREMACIÓ


