PROCÉS
DE
PREINSCRIPCIÓ
MATRICULACIÓ DELS ALUMNES

I

L’Ajuntament de Fontcoberta ofereix 16 places a la Llar
d’Infants Municipal” Els Plançons”

CALENDARI:
Presentació de sol·licituds: del 30 d’abril a l’11 de maig de
2018
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació
provisional: 22 de maig de 2018( al tauler d’anuncis de l’Ajuntament)
Termini per a presentar reclamacions: 23, 24 i 25 de maig de
2018
Sorteig del número de desempat: entre 23 i 25 de maig de 2018
Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb la puntuació
definitiva, dels infants admesos i , si escau, de la llista
d’espera: 1 de juny de 2018
Període de matriculació: del 4 al 8 de juny de 2018

El període de preinscripció serà el vigent del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, a dalt esmentat, i es podrà ampliar o canviar per
necessitats del centre, justificades per la regidoria d'Educació de l'Ajuntament.
L'obertura del període de preinscripció es farà públic a les cartelleres de la llar
d'infants, a l'Ajuntament i a la pàgina web, junt amb la relació de serveis que
ofereix el centre, l'horari i les quotes a abonar per cadascun dels serveis, així
com la quota de matriculació.
La preinscripció i posterior matrícula dels alumnes es realitzarà a l'Ajuntament
de Fontcoberta durant el període a dalt esmentat i a l'horari que s'estableixi. A

l'Ajuntament es facilitaran els impresos i tota la informació necessària per
formalitzar la preinscripció i posterior matrícula.

REQUISITS D'ADMISIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ I PUNTUACIÓ
DE LES SOL·LICITUDS

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la
documentació identificativa en el termini establert.
A cada sol·licitud se li assigna un número que ha de servir per
ordenar-les en cas d’empat.
En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar els
barems, el desempat es farà per sorteig públic.

a) DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (S’HA DE PRESENTAR
EN TOTS ELS CASOS)
Original i fotocòpia del llibre de família.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o
tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de
persones estrangeres.
Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual.

Les fotocopies es podran fer a les oficines de l’Ajuntament
b) DOCUMENTACIÓ
PRIORITAT

ACREDITATIVA

DEL

CRITERI

DE

- Nens i nenes empadronats a Fontcoberta.
Documentació a presentar:
Certificat de convivència de l’alumne/a on consti empadronat
en el municipi de Fontcoberta junt amb els pares o tutors

legals emès per l’Ajuntament, amb control sobre la veracitat
de la domiciliació i la residència en el municipi.

Si el nombre de sol·licituds d’admissió fos superior a l’oferta
de places, o bé per gestionar les places lliures, s’aplicaran els
següents barems, aprovats per l’Ajuntament Ple en data 18
d’abril de 2012, per ordre de prioritat

c) CRITERIS
GENERALS
I
COMPLEMENTARIS
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

I

1r.- Nens i nenes que tinguin avis o àvies que visquin i estiguin
empadronats a Fontcoberta. Es valorarà un sol avi o àvia per infant.
50 punts
Documentació a presentar:
-

Certificat d’empadronament
Fontcoberta.

emès per

l’Ajuntament

de

2n.- Nens i nenes que tinguin un dels pares que treballin en
empreses i ocupacions radicades en el municipi de Fontcoberta.
25 punts

Documentació a presentar:
Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest
efecte per l’empresa.
- En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en
compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita
amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta,
modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

-

3r.- Proximitat del domicili habitual . Quan el domicili estigui a l’àrea
d’influència del centre, menys de 2 km de la Llar d'Infants.
15 punts
Documentació a presentar:
-

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
acompanyada
del
certificat
d’empadronament
del
corresponent Ajuntament.

4t.- Germans escolaritzats en el centre en el moment de presentar
la sol·licitud de preinscripció.
10 punts
Documentació a presentar:
-

Certificat del centre on es faci constar que el germà o
germana hi consta escolaritzat.

5è.- Nens i nenes que acreditin una discapacitat de grau igual o
superior al 33%, o quan el pare, mare, tutor legal o un germà o
germana acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.
10 punts

Documentació a presentar:
- Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona
que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de
Benestar Social i Família.
- També s’admeten els certificats de discapacitat emesos per
l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o pels
organismes competents d’altres comunitats autònomes.

6è.- Si el nen/a forma part d’una família nombrosa, o monoparental.
5 punts
Documentació a presentar:
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o
monoparental vigent.

7è.- En cas de que el nen/a tingui una malaltia crònica que afecta el
seu sistema endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
5 punts
Documentació a presentar:
-

Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de
salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel
col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què
s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una
malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina
malaltia es tracta.

8è.- Si el nen/a forma part d’un part múltiple.
5 punts
Documentació a presentar:
- El llibre de família

Els anteriors requisits d'admissió i criteris d'avaluació quedaran
sotmesos en última instància a criteri i arbitri de l'Ajuntament.

BASES I CONDICIONS DE LA MATRICULACIÓ

1.- Una vegada s’hagi admès l’alumne/a es farà el pagament de la
matrícula durant el mes de juny, com a reserva de plaça per
començar el curs el mes de setembre. En cas de que el nen o nena
no ingressi a la llar d’infants per decisió dels pares o tutors quan
comenci el curs escolar, la quota de la matrícula no serà retornada.
2.- El curs finalitzarà el dia 31 de juliol, per tant els pares o tutors
hauran d’abonar a la llar d’infants 11 mensualitats.
Els pares o tutors seran informats de les quotes que s’hauran
d’abonar per servei rebut a partir del primer mes lectiu.
Els alumnes matriculats no es podran donar de baixa, si no es per
causa totalment justificada, la qual serà estudiada per la Junta de
Govern de l’Ajuntament de Fontcoberta, prèvia petició per escrit
dels interessats. En cas de baixa es perd la plaça a la llar d’infants.
3.- Les taxes i preus públics pels serveis de la llar d’infants
municipal seran els vigents per a cada curs, una vegada aprovats
per l’Ajuntament en la corresponent ordenança fiscal municipal.
L’aplicació de les variacions aprovades es farà efectiva en la
matrícula (mes de juny), i a partir de l’1 de setembre per la resta de
serveis i durant tot el curs les revisions es fonamentaran en
l’augment de l’IPC i l’augment del cost del servei.
La matriculació a l’escola Els Plançons pressuposa l’acceptació de
les presents bases.

