Preinscripció i matriculació
Llar d’Infants Municipal El Patinet
Oferta de places
1 aula de 4 mesos a 1 any 8 places
1 aula d'1 any a 2 anys 7 places
1 aula de 2 a 3 anys 7 places
Condicions d'edat per a la preinscripció i matriculació
Ho poden demanar, dins del termini establert, els pares o tutors dels infants.
Infants entre 16 setmanes i 3 anys (cal que l’infant tingui les 16 setmanes l'1 de
setembre de 2019).
Calendari i procés
Al llarg del termini de preinscripció i matriculació, s'han de tenir en compte
diferents fases que tenen dates concretes i que donen resposta a situacions
determinades d'aquest procés general.
Data

Fases

Del 7 al 9 de maig de 2019

Oferta de places escolars

Del 13 al 24 de maig de 2019

Període de preinscripció

4 de juny de 2019

Publicació de les llistes amb el barem

Del 5 al 11 de juny de 2019

Reclamació a les relacions baremades

Del 12 al 14 de juny de 2019

Sorteig del número de desempat

18 de juny de 2019

Publicació de la relació definitiva d'alumnat
admès

Del 19 al 26 de juny de 2019

Període de matricula

Les llistes publicades estaran exposades a l’Ajuntament i a la Llar d’Infants El
Patinet.

Presentació de sol·licituds
Per sol·licitar plaça la Llar d’Infants El Patinet, s'ha de presentar l'imprès de
sol·licitud d’admissió, que se us lliurarà a la mateixa Llar o a l'Ajuntament.
Una vegada complimentada la sol·licitud s’haurà de presentar a les oficines de
l’Ajuntament de Torrelavit juntament amb la documentació identificativa i la
documentació acreditativa dels criteris de prioritat al·legats per la fase de
baremació. La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, la invalidació
dels drets de prioritat que puguin correspondre.
Qualsevol preinscripció o reserva de plaça feta abans del termini establert per la
normativa, no té validesa.
Documents que cal presentar
-Documentació identificativa (que ha de presentar tothom)
-Sol·licitud de preinscripció
-Original i fotocòpia del llibre de família. Si està en situació d’acolliment, la
Resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
-Original i fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor, o de la targeta de
residència on costa el NIE si es tracta de persones estrangeres.
-Certificat d’empadronament de la persona sol·licitant.
-Documentació acreditativa (Només s'ha de presentar per certificar els
criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud. Només es valoraran els que
s’acreditin amb documents).
-Existència de germans o germanes matriculats al centre educatiu o de pares o
tutors legals que hi treballen. El centre ho comprovarà directament, per tant no
cal presentar cap document.
-Residència, quan la persona sol·licitant estigui empadronada a Torrelavit.
S’haurà d’acompanyar certificat d’empadronament
-Proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, en comptes del
domicili familiar, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte
laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa.

-Renda anual de la unitat familiar.
Documentació acreditativa de ser beneficiari/aria de la prestació econòmica de
la renda mínima d'inserció. Acreditació de ser beneficiari de la prestació
economia de la renda mínima d’inserció.
-Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora, o germans.
Original i fotocòpia del certificat on s'acredita que la discapacitat és igual o
superior al 33%.
- Condició legal de família nombrosa o monoparental
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
Criteris i barems de prioritat en l’admissió de l’alumnat
Quan una aula de la Llar rep més sol·licituds que places escolars ofereix, les
sol·licituds d'admissió s'ordenaran d'acord amb l'aplicació dels criteris i barems
següents.
CRITERIS GENERALS

PUNTS

Germans en el centre o pares que hi treballin
Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o
escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el
moment en què es presenta la preinscripció

40

Residència
Quan la persona sol·licitant estigui empadronada a Torrelavit

30

Proximitat del lloc de treball
Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració,
en comptes del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball

20

Renda anual de la unitat familiar
Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut
de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de
la persona perceptora.

10

Discapacitat
Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o
superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o
una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o

10

superior al 33%.

CRITERIS COMPLEMENTARIS
Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental

PUNTS
15

Si, després de l'aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats,
subsisteix la situació d'empat, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per
sorteig públic, d’acord amb el procediment establert pel Departament d’Educació
de la Generalitat.
Passat el període de preinscripció, si queden places vacants en alguna aula de la
llar, es podran incorporar altres infants durant el curs escolar fins el mes de
febrer.
En aquest cas, el criteri de prioritat serà per data d’incorporació (i no per data
de matriculació)

