
INFORMACIÓ RELATIVA A LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2019/20

Termini de preinscripció Del 04 al 17 d’abril de 2019

Horari Matins de 9.00 h a 13.30 h 

Lloc Escola Infantil Toninaina. Avinguda del Raiguer, s/n. Tel. 971 502 989

Publicació del llistat provisional d’admesos  Dia 31 de maig de 2019

Els llistats es publicaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament o a la mateixa escola. Es podrà interposar recurs a
l'Ajuntament per qualsevol defecte que s’observi en la puntuació.

Presentació de reclamacions Del 03 de juny al 05 de juny de 2019

Un cop resoltes, dia  12/06/2019, les reclamacions presentades, es publicarà el llistat definitiu.

Publicació del llistat definitiu d'admesos Dia 17 de juny de 2019

El pare/mare/tutor/a  dels nins i  nines admesos als llistats  definitius,  per tal  de confirmar la plaça, hauran de
formalitzar la matrícula a les oficines de l'escola del dia 18 al 28 de juny de 2019.

Termini de matriculació 18 al 28 de juny de 2019

Horari Matins de 9.00 h a 13.30 h 

Lloc Escola Infantil Toninaina. Avinguda del Raiguer, s/n. Tel. 971 502 989

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR

Fitxa de sol·licitud de plaça exemplar pel centre . (annex I)

Fitxa de sol·licitud de plaça exemplar per a l’interessat. (annex I)

Còpia del DNI o llibre de família on figura l’alumne.

Còpia del DNI de pare, mare o tutors legals.

Declaració jurada de responsabilitat en cas de només signar uns dels tutors. (annex II)
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DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE VALORACIÓ SEGONS BAREM

Criteris del barem i documentació que el justifica  el trobareu a l’annex I

Les fotocòpies s'han d'acompanyar sempre de l'original

Barem de puntuació i documentació acreditativa (Annex  III)

• Criteris prioritaris:

1. Existència de germans matriculats al centre o pare, mare o tutor hi fan feina:

a) 1r germà o germana al centre 4,00 punts

b) Per cadascun dels germans següents 3,00 punts

c) Pare, mare o algun tutor fan feina al centre 4,00 punts

d) El pare i la mare, o ambdós tutors fan feina al centre 7,00 punts

  
2. Ubicació del domicili de l’alumne o del lloc de feina del pare, de la mare o d’algun tutor legal dins la zona
d’influència del centre sol·licitat.

a) Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de feina del pare, de la mare o
d’algun tutor legal dins la zona d’influència del centre sol·licitat 2,00 punts

b)  Per  cada  any  complet  de  residència  continuada  i  ininterrompuda,  o  any
complet  de  feina  continuada  i  ininterrompuda,  dins  la  zona  d’influència  del
centre sol·licitat.

1,5 punts

c) Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any
de  feina  continuada  i  ininterrompuda,  dins  la  zona  d’influència  del  centre
sol·licitat.
(El mínim de temps de residència o treball per poder computar la fracció de l’any
és de 2 mesos complets).

0,5 punts

3. Per a la resta de domicilis: 0 punts
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      4. Renda per càpita de la unitat familiar.

a) Renda familiar igual o inferior al salari mínim interprofessional (SMI). 1,50 punts

b) Renda familiar superior a l’SMI i inferior o igual al doble del SMI. 1,00 punts

c) Renda familiar superior al doble del SMI i igual o inferior al triple del  SMI. 0,50 punts

d) Renda familiar superior al triple del SMI 0 punts

   
5. Pertinença a família nombrosa.

a) Família nombrosa especial 2,00 punts

b) Família nombrosa general 1,00 punt

6. Discapacitat de l’alumne o del pare, de la mare, algun tutor legal o algun germà.

a) De l’alumne 1,00 punt

b) Del pare, la mare, tutor o alguns dels germans. Màxim 2 punts 1,00 punt

7. Acolliment de l’alumne: L’alumne (sol·licitant) es troba en situació d’acolliment familiar: 1 punt.

Criteris complementaris:

1. L’alumne té una malaltia crònica 1,00 punt

2. L’escolarització de l’alumne està motivada per un trasllat de la unitat familiar
deguda a la mobilitat forçosa de qualsevol dels pares.

1,00 punt

3. L’escolarització de l’alumne està motivada per un trasllat derivat d’actes de
violència de gènere

3,00 punts

4. Criteri triat pel centre: fills d’antics alumnes del centre 1,00 punt
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Criteris de desempat:

1. Germans matriculats al centre o pel fet que el pare, mare o tutor hi facin feina

2. Proximitat del domicili de l’alumnat

3. Proximitat del lloc de feina d’alguns dels progenitors o tutors

4. Renda per càpita de la unitat familiar

5. Família nombrosa

6. Discapacitat en l’alumne, pare, mare , tutor o algun germà

7. Acolliment familiar de l’alumne.

8. Sorteig

Serveis i preus

HORARI SERVEI PREU RESIDENTS

07.15 h – 13.00 h Servei educatiu 192,61 €

13.00 h – 15.30 h Servei de menjador i descans 7,52 € / dia

15.30 h – 17.30 h Escola tarda mes complet 41,20 €

15.30 h – 17.30 h Escola tarda per dia 5,15 €

Assegurança mèdica anual 15,48 €

Despeses de noves matrícules 50,00 €

Material escolar anual 30,90 €

• La quota del Servei educatiu inclou desdejuni i berenar matí.
• La quota de l’Escola tarda inclou berenar.
• El Servei de menjador es paga per dies emprats i per mes vençut.
• El Servei de tarda per dies i per mes s’abona per mes vençut.
• El Servei d’escola general és una quota mensual no diària i s’abona a principi de mes.
• L’assegurança mèdica és una quota anual i s’abona en el mes de setembre.
• El material escolar és una quota anual i s’abona en el mes de desembre.
• Les despeses de noves matrícules només es paguen una sola vegada quan es fa la matrícula, són a fons

perdut.
• La matrícula es paga una sola vegada i és a fons perdut. La matrícula de l’alumne al centre compromet al

pagament d’onze mensualitats (setembre fins juliol, ambdós inclosos) tal com recull la normativa vigent a
pagaments i obligacions que consta a l’ordenança municipal exposada a la pàgina web de l’escola.
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Ordenança  reguladora  dels  preus  públics  per  la  prestació  de  serveis  i  realització  d’activitats  de  les  escoles
d’educació infantils municipals publicada al Boib núm. 103 (21 d’agost de 2018).

Places ofertes

Any de
naixement

Places
creades

Aules en
funcionament

Infants que promocionen
Places

reservades Oferta
places

Infants NESE NESE

2019 14 2 0 0 2 12

2018 48 4 14 0 4 30

2017 72 4 45 2 2 23
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