Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Baix Empordà

Benvolguda família,
La preinscripció pel curs 2015/2016 a les llars d’infants municipals de Castell-Platja d’Aro, es
durà a terme del 4 al 15 de maig de 2015 (ambdós inclosos). Podeu venir a fer la preinscripció
de dilluns a divendres de les 9 a les 15 hores a la Llar d’Infants de Platja d’Aro.
Poden fer la preinscripció els nens/nenes nats els anys 2013 i 2014 (i els nascuts els
mesos de gener, febrer i març de 2015 per a la llar de Platja d’Aro), tenint en compte que
l’edat mínima dels infants per entrar a la llar d’infants municipal a setembre de 2015 haurà de
ser: 9 mesos a la Llar d’Infants de Platja d’Aro i 12 mesos a la Llar d’Infants de Castell d’Aro.
L’oferta de places de P0 i P1 (nascuts el 2015 i 2014) està condicionada a les vacants que es
produeixin en l’assignació de places de P2 (nats el 2013).
A efectes de barem, només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin
documentalment. Cal destacar que en la baremació per punts, tindran major puntuació els
empadronats en el municipi: Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.
Si després de l’aplicació dels criteris de prioritat, subsisteix la situació d’empat, l’ordenació de
les sol·licituds afectades es farà per ordre de major a menor edat dels nens/es.
Els alumnes que figurin en la llista definitiva d’admesos i que no se’ls assigni plaça a l’inici del
curs formaran part de la llista d’espera i, en el cas de vacants, seran cridats per l’ordre fixat a
la llista definitiva.
Si efectuada la crida en l’ordre esmentat es renuncia a la plaça ofertada, l’alumne perdrà el seu
lloc a llista i haurà de seguir el procediment d’inscripció de nous alumnes durant el curs.
Totes aquelles persones que sol·licitin plaça a les llars d’infants municipals fora del període de
preinscripció s’incorporaran a la llista d’espera.
L’admissió d’un alumne en el cas que es produís una vacant vindrà condicionat pel tipus de
plaça que s’oferta.
Per a qualsevol informació podeu trucar a la Llar d’Infants Municipal de Platja d’Aro, telèfon
972 81 89 06 de dilluns a divendres de les 9 a les 17 hores.

Cordialment,

David Prohias Massaguer
Regidor d’Ensenyament
Castell-Platja d’Aro, 11 de març de 2015
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LLARS D’INFANTS MUNICIPALS DE CASTELL-PLATJA D’ARO

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:






Període de preinscripció: del 4 al 15 de maig de 2015
Publicació de llistes provisionals d’infants admesos: 26 de maig de 2015
Termini de reclamacions : 27, 28 i 29 de maig de 2015
Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès: 5 de juny de 2015
Període de matriculació: del 9 al 19 de juny i del 1 al 17 de juliol de 2015

A) DOCUMENTACIÓ GENERAL QUE CAL PRESENTAR OBLIGATÒRIAMENT EN
EL MOMENT DE FER LA PREINSCRIPCIÓ.







La sol·licitud de preinscripció.
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si
l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del
Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o
guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la
targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers
comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a. Si no es
disposa de la TSI en el moment de la preinscripció, s’ha de sol·licitar i presentarla en el moment de la matrícula o quan s’expedeixi.

B) DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT (s'ha de
presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de
preinscripció)
CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT:
1. Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats/des al centre, o
pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la
preinscripció: 40 punts.
Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar
atenent a la composició de la família acollidora.
S'entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la
sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una
jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent
nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.
Documentació que cal presentar:
El centre comprova directament aquestes circumstàncies.
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2. Proximitat del domicili: en relació al criteri de proximitat de domicili de
l’alumne al centre es fixen les següents àrees de proximitat:



Llar d’Infants de Platja d’Aro: Platja d’Aro i s’Agaró: 30 punts.
Llar d’Infants de Castell d’Aro: Castell d’Aro: 30 punts.

En el cas que un alumne de Platja d’Aro sol·liciti plaça per a la llar de Castell d’Aro
obtindrà 20 punts, i a l’inrevés.
Documentació que cal presentar:
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on
consta el NIE en el cas de persones estrangeres. 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 sense NIE, cal presentar un certificat o volant
municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona
sol·licitant i el resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d’entrada,
del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.
3. Quan a instància del pare, mare o tutor/a legal 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: 10 punts.
Documentació que cal presentar:
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 el 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).
4. Quan el pare, mare o 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.
Documentació a presentar:
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda
mínima d'inserció.
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5. Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o
quan el pare, mare, tutor/a, un germà o una germana de l’alumne /a acrediti
una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.
Documentació que cal presentar:
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta
condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.
També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents
d'altres comunitats autònomes.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de
la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau
total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin
reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o
inutilitat.

CRITERIS COMPLEMENTARIS
1. Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
Documentació que cal presentar:
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
2. Pel fet de tenir una malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.
Documentació que cal presentar:
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic
oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent,
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.

Castell-Platja d’Aro, 11 de març de 2015
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