
 
 

 

         

 

        

Benvolguda família, 

 

El proper mes de maig es realitzarà la preinscripció a llars d’infants per al curs escolar 2019-20 dels nens i 

nenes entre 4 mesos i 2 anys per a les famílies que optin per la seva escolarització. 

 

Per fer la sol·licitud de plaça a qualsevol de les llars d’infants públiques, les municipals (L’Estel, La Lluna, 

Petit príncep, La Llum i Bressolvent) i les de la Generalitat de Catalunya (Picarol, L’Espurna i La Ginesta), 

s’ha de demanar hora prèviament, els dies laborables compresos entre el 23 d’abril i el 3 de maig, per 

un dels mitjans següents: 

-per internet  a l’adreça http://www.manresa.cat/citaprevia 

-per  telèfon: de 8.30 a 18h, de dilluns a dijous i de 8.30 a 14.30h, els divendres, al  93 878 23 01   

o al 010 (des d’un telèfon fix), o bé, de 9 a 14h al 93 875 24 85 i  93 875 24 87, de dilluns a 

divendres 

-personalment: a l’OAC (Oficina d’atenció ciutadana – Pl. Major, 1), de 8.30 a 18h, de dilluns a 

dijous i de 8.30 a 14.30h, els divendres, o bé,  a  l’OME (Oficina municipal d’escolarització – Ctra. 

de Vic, 16) de 9 a 14h, de dilluns a divendres. 

 

La preinscripció a qualsevol d’aquests centres públics es farà a l’Oficina Municipal d’Escolarització, Ctra 

de Vic, 16 (Edifici Infants) entre els dies 7 i 17 de maig de 2019 de dilluns a divendres de 9 a 13,30h i 

dimarts i dijous de 16 a 18h, sempre d’acord amb la data i hora concertada prèviament. 

 

Tot el procés es fa d’acord amb els criteris d’admissió i barem aprovats per l’Ajuntament (full adjunt).  

Per conèixer les escoles i tenir més informació podeu participar en les jornades de portes obertes: 

 
Bressolvent:   30 d’abril de 9.30 a 11.30h i de 16 a 18h 

L’Espurna:   30 d’abril de 17.15 a 19h 

L’Estel:                 25 d’abril de 9.30 a 11.30h i de 16 a 18h 

La Ginesta:   25 d’abril de 17.15 a 19h 

La Llum:   24 d’abril de 9.30 a 11.30h i de 16 a 18h 

La Lluna:   26 d’abril de 9.30 a 11.30h i de 16 a 18h 

Petit Princep:   29 d’abril de 9.30 a 11.30h i de 16 a 18h 

Picarol:                 2 de maig de 17.15 a 19h 

 

 
Si voleu fer a més a més preinscripció en un centre privat, podeu adreçar-vos-hi directament en les 

mateixes dates. Al díptic trobareu també informació amb les seves adreces i telèfons. 

Rebeu una salutació ben cordial, 

 

M. Mercè Rosich Vilaró 

 

 
Regidora d’Ensenyament  

Abril de 2019  


