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Per trobar la vostra sol·licitud, la codificació és la següent: AABBCCD on AA són les dues  

primeres lletres del cognom, BB les dues primeres lletres del nom, i CCD els dos últims 

números i la lletra del DNI de la persona sol·licitant. 

  
- Del 2 al 8 de juny podeu presentar al·legacions al llistat amb el barem provisional a 

elmasnou.barqueta@gmail.com i, si hi hagués modificacions, el 9 de juny es publicaran 

les llistes baremades definitives, a partir de les quals es durà a terme el sorteig. 

  
-El dia 13 de juny, a les 12 h, es realitzarà el sorteig públic per dirimir les situacions 

d'empat. El podreu seguir a www.elmasnou.cat 

  
- La publicació del llistat d'alumnat admès i de les llistes d'espera es publicarà el 15 de 

juny, al servei i al web municipal. 

  
- La matrícula de l'alumnat admès serà del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos. 

 

PROCÉS D’ADMISSIÓ A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 

LLISTES BAREMADES PROVISIONALS - CURS 2022-2023 

 

CURS 2-3 EBM LA BARQUETA (Any 2020) 

 

  
núm. Codificació 

TOTAL 
BAREM 

2a 
opció 

 

 1 CONI18B 30+15 X 

 2 KAIR50S 30+15 X 

 3 ELYU43E 30+10 X 

 4 ISNO66K 30+10 X 

 5 JLSA91P 30+10  

 6 ALCO77P 30 X 

 7 CHLI83T 30  

 8 CIMI61W 30 X 

 9 FETA73B 30 X 

 10 PANI49C 30 X 

 11 ROVA78W 30 X 

 12 SAMA04T 30 X 

 13 VAMI64R 30 X 

 14 VIGO33K 30 X 

 15 YEAL39T 30 X 

 16 MOMA05T 20 X 
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 17 AMAR15C 0 X 

 18 COBI77P 0 X 

 19 VIAX81N 0  

 20 VION59P 0 X 
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