Preinscripció a la Llar d’infants Els Marramiaus de Vilanova
D’Escornalbou pel curs 2019-2020
Imprès, documentació i on presentar-ho
Imprès
Per accedir per primera vegada a una llar d’infants o escola bressol cal presentar l'imprès
de sol·licitud d’admissió. El període per presentar l'imprès i la documentació és del 13 al
24 de maig de 2019.
Podeu emplenar l'imprès a mà o a l’ordinador. Un cop ple, l’heu de portar personalment al
centre demanat en primer lloc. A la sol· licitud s’hi poden indicar peticions d’admissió en
diversos centres, poseu-los per ordre de preferència. La presentació de més d’una
sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que us puguin correspondre però
només es considera duplicitat quan les dues sol·licituds inclouen llars d’infants del mateix
municipi. Per a llars de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada
municipi .

Documentació
Juntament amb la sol·licitud d’admissió cal presentar la documentació identificativa i la
documentació acreditativa dels criteris de prioritat al· legats. Tots els documents originals
es retornaran quan se n’hagin validat les còpies. Si no acrediteu amb els documents els
criteris de prioritat al·legats a la sol· licitud de preinscripció no obtindreu els punts
corresponents. La falsedat o el frau en les dades presentades comporta la pèrdua dels
drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.

Documentació identificativa que ha de presentar tothom
1-Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
(document d’identitat, passaport o llibre de família del país d’origen). Si l'alumne o
l'alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de
Benestar Social i Família
2-Original i fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) de la persona
sol· licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència
on consta el NIE.
3-Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI).
Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el
document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.
4-Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna, si en té.
On s’ha de presentar la sol·licitud
La sol·licitud i la documentació s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc; en el
nostre cas a la Llar d’infants Els Marramiaus situada a l’Avinguda de Reus nº 1 de
Vilanova d’Escornalbou del 13 al 24 de maig de 2019. Si no acrediteu amb els
documents els criteris de prioritat al· legats a la sol· licitud de preinscripció no obtindreu
els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades presentades comporta la
pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.
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Si voleu visitar la Llar el dia 13 DE MAIG de 17h a 18h de la tarda farem
portes obertes; per ensenyar les nostres instal·lacions a les famílies que ho
desitgin

Criteris de prioritat
Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen els
criteris de prioritat: primer els generals i després els complementaris. Aquests criteris i
un barem de valoració permeten atorgar la puntuació corresponent a cada sol·licitud,
ordenar-les i assignar les places del centre.

Criteris generals
•

Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi
treballin. Quan l’alumne/a tingui germans escolaritzats al centre o el pare, la mare,
el/la tutor/a legal hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 40
punts.

•

Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de
treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre:30 punts.
Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la
mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència
del centre: 20 punts .Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en
primer lloc, però no en la seva àrea d'influència:10 punts.

•

Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare o el/la tutor/a siguin
beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a
càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

•

Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o germans. Quan l’alumne/a acrediti una
discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, el/la tutor/a,
un/a germà/ana de l’alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10
punts.

Criteris complementaris
•

Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts
Documentació: original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.
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