PREINSCRIPCIÓ
Del 15 al 31 de maig de 20--, es durà a terme la PRE-INSCRIPCIÓ dels Infants.
Horari de les oficines municipals: de dilluns a divendres de 8.00 – 14.00 hores;
dimarts horabaixa: 16.00 – 19.00 hores.

R E Q U I S I T S:
1.- Complir els un o dos anys dins l’any natural de l’inici del Curs Escolar.

DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ:
1. Presentar degudament emplenat el full de preinscripció.
2. Certificat d’empadronament.
3. Fotocòpia del llibre de Família, en cas de família nombrosa o germans menors
de 5 anys.
4. Justificant de la Renda familiar de l’any en curs o certificat negatiu del
Ministeri d'Hisenda declaratiu de la no obligació de declarar en concepte d’IRPF,
adjuntant en aquest cas declaració jurada acompanyada de certificació d’empresa,
considerant-se renda familiar la suma de les bases imponibles de la unitat familiar.
En cas que els infants empadronats no sobrepassin el nombre màxim dels grups de
l’escoleta, només es realitzarà baremació a les preinscripcions d’infants no
empadronats per establir el seu ordre d’entrada a l’Escoleta Municipal. En cas
contrari, es realitzaran dues llistes de baremació, una d’infants empadronats i una
altre d’infants no empadronats.
Els infants empadronats al municipi tenen preferència i prioritat d’accés a
l’Escoleta Municipal en relació als infants no empadronats.
En cas que les preinscripcions sobrepassin el nombre màxim d’infants per aula
que estableix el reglament intern s’aplicarà el següent barem per a la selecció dels
alumnes, havent-se d’adjuntar els justificants a la preinscripció:

I. Existència de germans matriculats al centre o pares, mares o tutors que hi
treballin:
a)Primer germà o germana al centre: 4 punts.
b)Per cada un dels germans o germanes següents: 3 punts.
c)Pel pare, o mare, o tutor que treballi al centre: 4 punts.
d)En cas que ambdós, el pare i la mare o els tutors legals, treballin al centre: 7
punts.
II.Proximitat del domicili, d’acord amb els criteris de zona establert a cada
municipi, de l’alumne o alumna, o del lloc de treball del pare, de la mare o tutors
legals: 2 punts. Criteri únicament aplicable als sol·licitants no empadronats al
municipi.
III.Renda de la unitat familiar:
a)Renda anual igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts.
b)Renda anual superior al salari mínim i inferior o igual al doble del salari mínim
interprofessional: 1 punt.
c)Renda anual superior al doble del salari mínim i inferior o igual al triple del
salari mínim interprofessional: 0,5 punts.
d)Renda anual superior al triiple del salari mínim interprofessional: 0 punts.
IV.Concurrència de discapacitat en l’alumne/a o en el pare, la mare o tutor legal o
en algun germà o germana:
a)En l’alumne/a: 1 punt.
b)En el pare, la mare, tutor o algun dels germans: 1 punt.
Màxim: 2 punts.
CRITERIS COMPLEMENTARIS
I.Pertinença a família nombrosa:
a)Família nombrosa especial: 2 punts.
b)Família nombrosa general: 1 punt.
La situació de família nombrosa ha d’acreditar-se mitjançant el títol oficial expedit
a l’efecte per l’òrgan competent de conformitat amb el que preveu l’article 5 de la
Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
II. Fills de famílies monoparentals: 1 punt (enteses, als efectes de l’aplicació de la
present Ordre, com aquelles en què la pàtria potestat recau en un sol progenitor).
El resultat dels infants admesos i exclosos es comunicarà als deu dies d’haver
finalitzat el període de preinscripció i es publicarà al Tauló d’anuncis de
l’Ajuntament i a l’Escoleta Municipal.

