Àrea d’Educació

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LA GINESTA

Calendari de preinscripció i matriculació curs 2019-2020
GESTIÓ

Nº Registre Entitat Local 01082080

Presentació de sol·licituds

CALENDARI

LLOC

Del 13 al 24 de maig SIAC

Publicació de les llistes amb els barems 4 de juny

SIAC
La Ginesta

Reclamacions a les llistes del barem

Del 5 a l’11 de juny

SIAC

Publicació de la llista d’admesos

18 de juny

SIAC
La Ginesta

Període de matriculació

Del 19 al 26 de juny

La Ginesta

Documents que cal presentar
•

La sol·licitud de preinscripció, que us facilitaran gratuïtament al Servei
d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC) de l’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires i també a la WEB municipal (www.sesrovires.cat)
Només es pot presentar una única sol·licitud per infant, que es portarà al SIAC
de l’Ajuntament.
- Adreça:
Carrer Major, 8
- Telèfon:
93 771 30 17
- Horari de matí: De dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores
- Horari de tarda: Dilluns, dimecres i dijous de 16:30 a 18:45 hores

•

Altra documentació que caldrà adjuntar:
1. Documentació identificativa
-

Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la
filiació.
Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents
d’identitat del pare i la mare o el tutor i la tutora.
Original i fotocòpia del TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne
o alumna.

Major, 8-10 - 08635 Sant Esteve Sesrovires - Barcelona | Tel. 93 771 30 17 - Fax 93 771 31 20 | ajuntament@sesrovires.cat - www.sesrovires.cat

1

2. Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (generals o
complementari). NOMÉS S’HA DE PRESENTAR SI S’AL·LEGUEN:

•

-

Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que
consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació de
convivència de l’alumne/a mitjançant un volant, on hi ha de constar que
conviu amb la persona sol·licitant.

-

Documentació acreditativa del lloc de treball que consistirà en la còpia
del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.
En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat
a l’Agencia Tributària i s’ha de presentar una còpia del formulari de la
declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris
(model 036 i 037).

-

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

-

Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat de la
persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitat
emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En
tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33% (Es
consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els
pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió
d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els
de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de
retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat)

-

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
vigent.

-

Per certificar que un alumne o alumna té germans escolaritzats al
centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, o bé té
un pare o tutor legal que hi treballa en el centre exercint una activitat
continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals amb un
contracte laboral vigent, el mateix centre comprovarà directament
aquestes circumstàncies.

Per poder-se preinscriure a la Llar d’Infants Municipal l’infant ha de tenir, com a
mínim, 16 setmanes a l’inici del curs 2019- 2020. Si el centre té vacants, pot
admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16
setmanes.

QUAN L’ALUMNE SIGUI ADMÉS...
- La matricula és realitzarà a la Llar d’infants La Ginesta del carrer
Llorer s/n del 19 al 26 de juny i cal adjuntar la fotocòpia del carnet de
vacunacions.

Àrea d’Educació

BAREMS de prioritat d’admissió
Criteris generals de prioritat en l'admissió d’alumnes i barem a aplicar.
- Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre o de pares, mares
o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció:
40 punts.
- Proximitat domicili de l'alumne/a en l’àrea d'influència del centre: 30 punts.
- Quan es prengui en consideració en comptes del domicili familiar, l’adreça del lloc
de treball del pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, i aquest és
dins de l’àrea de proximitat del centre: 20 punts
- Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, 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 en l'alumne/a, pare, mare o germans de grau igual o superior al
33%: 10 punts.
Criteri complementari de prioritat en l'admissió d’alumnes i barem a
aplicar.
- Per formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
**********************************************************
Algunes preguntes i respostes que us poden ajudar
1. Què és la preinscripció?
Per obtenir plaça en una escola finançada amb fons públics (pública o privada
concertada), primer de tot s'ha de fer la sol·licitud d'admissió. Això és la
preinscripció, que s'ha de fer en uns dies concrets que es fixen oficialment.
2. Què és la matrícula?
Després de la preinscripció, les escoles saben quantes sol·licituds tenen i estan en
condicions d'informar de la plaça que es dóna a cada alumne/a. És el moment en
què aquest/a ha de confirmar que realment vol la plaça. Això és la matrícula i
també s'ha de fer en uns dies concrets que es fixen oficialment.
3. Qui ha de sol·licitar preinscripció?
Tots els alumnes que han d'entrar per primera vegada a la Llar d’Infants Municipal
La Ginesta. Per ser admès o admesa a la llar d'infants, el nen o la nena ha de tenir,
com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2019-2020

Major, 8-10 - 08635 Sant Esteve Sesrovires - Barcelona | Tel. 93 771 30 17 - Fax 93 771 31 20 | ajuntament@sesrovires.cat - www.sesrovires.cat

3

4. Qui pot informar sobre la preinscripció?
Us podeu adreçar al SIAC de l’Ajuntament per obtenir tota la informació i els
impresos per fer la sol·licitud. A la Llar d’Infants Municipal la Ginesta també
disposen de tota la informació. També us podeu adreçar a dependències del
Departament d'Educació o als WEBS http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio
i www.sesrovires.cat.
5. Es pot presentar més d'una sol·licitud de preinscripció?
Si la llar que sol·liciteu es troben en el mateix municipi, només cal presentar un
sol·licitud de preinscripció. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la
invalidació dels drets de prioritat.
Per a llars d’Infants de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a
cada municipi.
6. On s'ha de portar, la sol·licitud de preinscripció?
La sol·licitud de preinscripció s'ha de portar al SIAC de l'Ajuntament (C/ Major, 8).
Telèfon: 93 771 30 17
- Horari de matí: De dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores
- Horari de tarda: Dilluns, dimecres i dijous de 16:30 a 18:45 hores
7. Poden dir que no admeten la sol·licitud de preinscripció?
L’Ajuntament té l'obligació d'admetre totes les sol·licituds de preinscripció que es
presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció.
8. S'ha de pagar, per fer la sol·licitud de preinscripció?
Els centres sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) no poden
percebre cap quantitat en concepte de preinscripció, reserva de plaça o altres
conceptes.
9. Quins alumnes tenen preferència a l'hora d'assignar les places?
Per assignar les places, quan en un centre docent hi ha més sol·licituds que
vacants, s'aplica un barem de prioritat d’admissió, que és públic i té en compte
diversos criteris i generals i complementaris.
10. Quan se sap si l'alumne/a ha estat admès/esa?
Tota la informació relativa al procés d’admissió, la trobareu penjada al taulell
d’anuncis de la Llar d’Infants la Ginesta i al SIAC de l’Ajuntament.
Quan s'acaba el termini de presentació de sol·licituds es fa pública la llista
baremada, perquè es pugui comprovar si s'ha puntuat correctament la sol·licitud de
preinscripció i, si cal, formular una reclamació.
Al cap d’uns quants dies es fa pública la llista d’alumnes admesos a la Llar d’Infants
la Ginesta, a l’Ajuntament i a la www.sesrovires.cat
L'alumne/a ja es pot matricular dins del període establert. On?
La matricula és realitzarà a la Llar d’infants La Ginesta del carrer Llorer s/n.

