DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS

BAREMS DE PRIORITAT D’ADMISSIÓ
CURS 2020-2021

● Original i fotocòpia del llibre de família
● Originals i fotocòpies del DNI del pare i de la mare i/o tutor legal
●

Original i fotocòpia de la TIS ( targeta d’identificació sanitària ) de l’infant .

⮚ Existència de germans al centre o tutors legals que treballen al centre

● Original i fotocòpia del carnet de vacunes.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS DIFERENTS CRITERIS

( 40 punts )
⮚

-

DE BAREMACIÓ QUE NOMÉS S’HA DE PRESENTAR EN

●

Certificat de l’empresa

Documentació amb què es pot acreditar el domicili:
-

El que consta en el DNI dels pares o tutors legals

-

Volant municipal de convivència

Documentació per discapacitat de l’alumne, pare, mare o germans, superior al
33%
-

●

Treball al municipi ( 20 punts )

⮚

Renda mínima d’inserció ( 10 punts )

Documentació amb què es pot acreditar el lloc de treball:
-

●

-

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica
de la renda mínima d’inserció

●

Domicili al mateix municipi (30 punts )
o

CAS D’AL·LEGACIÓ
●

Proximitat al centre

Original i fotocòpia del certificat emès pels organismes competents.

Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, pare, mare
o germans ( 10 punts )

Criteris Complementaris
➢ Família nombrosa o monoparental ( 15 punts )

Documentació per a la condició legal de Família Nombrosa o Monoparental:
-

Original i fotocopia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent

En primer lloc es tindran en compte els criteris generals de prioritat, en segon lloc es
tindran en compte els criteris complementaris. I en les situacions en què es
mantingui l’empat, es realitzarà un sorteig públic pel desempat.

HORARI DE PREINSCRIPCIONS
DE LES LLARS D’INFANTS
De l’ 13 al 22 de maig de 2020

En el context social actual, degut a l’Emergència sanitària que estem vivint degut a
la COVID-19 , el període de preinscripció d’enguany s’ha vist alterat i cal evitar fer
els tràmits de forma presencial. De manera excepcional, i només quan no sigui
possible fer la preinscripció telemàtica, haureu de sol·licitar una cita prèvia per
l’accés al centre ( del dimarts 19 al divendres 22 de maig ) sempre extremant les
mesures de seguretat. LES PREINSCRIPCIONS PRESENCIALS AMB CITA PRÈVIA
S’ATENDRAN AL MOLINET ( tant per preinscriure a la Baldufa com al Molinet). Les
directores de les dues llars faran les preinscripcions.

HORARI DE MATRÍCULA
DE LES LLARS D’INFANTS

Del 17 al 23 de juny de 2020
L’horari i el lloc per formalitzar la matrícula està per concretar.
DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:
●
●
●

Fotocòpia DNI dels tutors legals ( en el cas que a la preinscripció només se’n
presentés un )
Fotocòpia del número de compte bancari ( amb el codi IBAN inclòs )
6 fotografies tamany carnet i dues fotografies tamany cartera de l’infant

Llar d’infants Municipal

PREINSCRIPCIÓ 2020/2021
Del 13 al 22 de maig
Calendari de preinscripció i matriculació
Llars d’infants Curs 2020 - 2021
Fases
Presentació de sol·licituds

Dates
Del 13 al 22 de maig de 2020

Publicació provisional de les
llistes baremades de
sol·licituds
Termini per presentar
reclamacions
Publicació de llista baremada
definitiva
Sorteig

2 de juny
3 i 4 de juny
5 de juny
10 de juny (12:00h sala de Plens
Ajuntament ) PER CONCRETAR

Publicació de les llistes
d’alumnes admesos

15 de juny

Període de matriculació

Del 17 al 23 de juny de 2020

