INSCRIPCIÓ AL CURS D’ESTIU 2017
Llars d’infants municipals
CALENDARI D’INSCRIPCIONS
Per als alumnes matriculats a la llar d’infants el curs 2016-2017
EL CAVALLET DE MAR
16 i 17 de maig
EL FRANQUET
18 i 19 de maig

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
LLARS D’ INFANTS MUNICIPALS DE ROSES

Per als alumnes admesos per al proper curs escolar 2017-2018 (segons vacants)
EL CAVALLET DE MAR / EL FRANQUET 13 i 14 de juny
Per als alumnes nascuts els anys 2014, 2015 i 2016, empadronats a Roses, que no es
trobin en cap de les situacions A i B (segons vacants)
EL CAVALLET DE MAR / EL FRANQUET 16 de juny
INFORMACIÓ GENERAL
Condicions per a inscriure’s:
Cal estar al corrent de pagament de les quotes de la llar o, en el seu cas, disposar del
corresponent fraccionament del deute existent.
Qui pot fer la inscripció:
Pare, mare o tutor/a legal.
Lloc per a fer la inscripció:
Departament d’Ensenyament, Pl. Catalunya, 8 1r (Casa Jordà).
Horari: de 10 a 14 h.
Pagament inscripció:
Import matrícula per mes..............................................................................25,00 €
Import quota mensual ................................................................................125,00 €
La quota de juliol i les matrícules del mes o dels mesos d’assistència s’hauran d’abonar en el
moment de fer la inscripció (amb carta de pagament en La Caixa)
La quota d’agost s'ha abonar fins el dia 15 de juliol (en aquest cas cal sol·licitar la carta de
pagament els dies 12 i 13 de juliol al departament d’Ensenyament en horari de 10 a 14h)
LA MATRICULACIÓ EN EL CURS D’ESTIU SUPOSARÀ UNA RESERVA DE PLAÇA. EN
CAS DE RENÚNCIA, NO ES PROCEDIRÀ A LA DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT PAGAT EN
CONCEPTE DE MATRÍCULA.
Servei de menjador:
Opcions: Servei de menjador, mensual.................................................................... 110,00 €
(s’haurà d’abonar en els mateixos terminis que les inscripcions)
Servei de menjador eventual, per dia........................................................
6,00 €
(haureu d’adquirir els tiquets a través de Servicaixa i lliurar-los a la Llar)
Bonificacions:
D’acord amb les Ordenances fiscals municipals de 2017, s’estableixen bonificacions en la
quota de permanència del curs d’estiu. En el moment de la inscripció s’hauran d’acreditar els
requisits segons cada cas.
Un cop pagada la inscripció, cal anar a la Llar corresponent, durant la mateixa setmana
que s’ha realitzat la inscripció.

CURS 2017-2018
G 0-1

Nens/es nascuts/des a l’any 2017
a inici del curs han de tenir mínim 16 setmanes.
(nascuts/des abans del 23 de maig de 2017)

G 1-2

Nens/es nascuts/des a l’any 2016

G 2-3

Nens/es nascuts/des a l’any 2015

PREINSCRIPCIÓ
DATES: del 2 al 12 de maig de 2017
LLOC: Oficina Municipal d’Escolarització
(Pl. Catalunya, 8 1r, Casa Jordà)
HORARI: de dilluns a divendres de 10 h. a 14 h.
dimarts i dijous de 15:30 h. a 17 h.
MATRICULACIÓ
DATES: del 6 al 9 de juny de 2017
LLOC: Llar “EL CAVALLET DE MAR” (C. Pescadors, 56-58)
Llar “EL FRANQUET”
(C. Ponent s/n)
HORARI: de dilluns a divendres de 9 h. a 12:30 h.
de dilluns a divendres de 15 h. a 16:30 h.
IMPORTANT: La no formalització de la matrícula de l’alumne/a en el període
establert comporta la pèrdua de la plaça

Calendari de Preinscripció i matrícula curs 2017-2018
Llars d’infants municipals









Publicació de l'oferta: entre el 24 i el 26 d'abril de 2017
Presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig de 2017
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de
maig de 2017
Termini per presentar reclamacions: del 23 al 25 de maig de 2017
Sorteig del número de desempat: del 23 al 25 de maig de 2017
Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb la puntuació definitiva dels
infants admesos i, si escau, de la la llista d'espera: 2 de juny de 2017
Període de matricula: del 6 al 9 de juny de 2017

Criteris de puntuació
Per ordenar les sol·licituds d’admissió i assignar les places del centre, quan el nombre de
sol·licituds és superior a l’oferta, s’aplica un barem de prioritat d’admissió, segons diversos
criteris generals i complementaris:
Criteris generals

Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al
centre o pares o tutors legals que treballen en el moment que es presenta la
preinscripció: 40 punts.

Proximitat del domicili:

Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l'àrea de proximitat del centre: 30
punts.

Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es
prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne o alumna, l'adreça del
lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.

Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre
sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts.

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 punts.

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 superior al 33%: 10 punts.
Criteris complementaris



Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental, 15 punts.
Pel fet de tenir una malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

El Departament d’Ensenyament estableix que per dirimir les situacions d’empat, un cop s’han
aplicat els criteris de baremació, s’efectuarà un sorteig públic a fi d’ordenar les sol·licituds
empatades

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (s'ha de presentar en tots els casos)





Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
(document d'identitat, el passaport o el llibre de família del seu país d'origen).
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora,
guardador o guardadora de fet) 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 en cas que tingui.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERI O ELS CRITERIS DE
PRIORITAT I/O COMPLEMENTARIS (s'ha de presentar només per al
criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)


Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent



Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic
oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges, en què s'indiqui expressament
que l'alumne o alumna 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.



Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta
de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir
NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar
que conviu amb la persona sol·licitant.



Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte
laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors, en
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).



Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o certificat de discapacitat
de la persona que al·lega aquesta condició emès pel departament de Benestar i Família o
organisme competents d'altres comunitats autònomes.



Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda
mínima d'inserció.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA




Llibre de vacunes o en el cas que el nen o la nena no ha sigut vacunat per
contraindicació metge o per altres circumstàncies, s’ha de presentar un certificat metge
oficial justificatiu.
Número de compte bancari amb l’IBAN.

