
CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ

QUAN I ON S’HA DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD?
De dia 4 a dia 18 de maig de 2016 a les oficines de l’Ajuntament

QUAN I ON ES PUBLICARÀ EL LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS?
Dia 30 de maig de 2016 al tauler d’anuncis de l’Ajuntament

El període de reclamacions serà els dies 31 de maig, 1 i 2 de juny de 2016

QUAN ES RESOLDRAN LES RECLAMACIONS?
Dia 3 de juny de 2016

QUAN I ON ES PUBLICARÀ EL LLISTAT DEFINITIU?
Dia 14 de juny de 2016 al tauler d’anuncis de l’Ajuntament

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

El fet d’aparèixer al llistat definitiu d’admesos no suposa estar matriculat.  Si
no es formalitza la matrícula es perd el dret a la plaça obtinguda.
Així mateix, també hauran de formalitzar la matrícula totes les sol·licituds de
reserva de plaça per a continuar escolarització.

La matrícula s’ha de formalitzar a les oficines de l’Ajuntament els dies

15, 16, 17, 20 i 21 de juny de 2016 de les 9.00 a les 14.00 hores

BAREM DE PUNTUACIÓ

CRITERIS PRIORITARIS

I.- Existència de germans matriculats al centre o pares, mares o tutors que hi treballin:
a) Primer germà o germana al centre: 4 punts.
b) Per cada un dels germans següents: 3 punts.
c) Pel pare, o mare, o tutor que treballi en el centre: 4 punts.
d) En cas que ambdós, el pare i la mare o tutors legals, treballin en el centre: 7 punts.

II.- Domicili de l’alumne o, alternativament del lloc de treball del pare, mare o tutor:
a) Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del pare, de la mare, o dels

tutors: 2 punts
b) Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de

treball continuat i ininterromput al municipi: 1,5 punts
c) Per fracció d’any de residència continuada i  ininterrompuda, o fracció d’any de

treball continuat i ininterromput al municipi: 0,5 punts.

El mínim de temps de residència o treball per poder computar la fracció de l’any és de dos
mesos complerts.

Màxim: 5,5 punts.

III.- Renda de la unitat familiar:

a) Renda anual igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts
b) Renda anual superior al salari mínim interprofessional i inferior o igual al doble
del salari: 1 punts
c) Renda anual superior al doble del salari mínim i inferior o igual al triple del
salari mínim interprofessional: 0,5 punts.
d) Renda anual superior al triple del salari mínim interprofessional: 0 punts

IV.- Concurrència de discapacitat en l’alumne o en el pare, mare o tutor legal o en algun
germà:

a) En l’alumne: 1 punt
b) En el pare, mare, tutor o algun dels germans: 1 punt

Màxim: 2 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS

I.- Pertinença a família nombrosa
a) Família nombrosa especial: 2 punts
b) Família nombrosa general: 1 punt.

La situació de família nombrosa s’ha d’acreditar mitjançant el títol oficial expedit a l’efecte
per l’òrgan competent de conformitat amb el que preveu l’article 5 de la Llei 40/2003, de 18
de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

II.-  Altres  circumstàncies  rellevants  apreciades  justificadament  per  l’òrgan competent  del
centre, d’acord amb els criteris objectius establerts en el present apartat, que han de ser fets
públics  pels  centres  anteriorment  a  l’inici  del  procés  d’admissió  i  publicats  a  les
corresponents convocatòries anuals:

a) Germans de parts múltiples: 0,5 punts
b) Fills de famílies monoparentals: 0,5 punts

INFORMACIÓ TAXES CURS ESCOLAR 2016 – 2017

Matrícula d'inscripció 100,00€

(A) Quotes mensuals escoleta  (9:00h a 16:30h) 170,00€

(B) Servei escoleta matinera (7:30h a 8:45h) 20,00€

(B') Servei escoleta matinera dies solts (fins a 7 dies) 2,00€/dia

(C) Menjador (de 12:00h a 14:30h) més de 15 dies 5,00€/dia

(C') Menjador (de 12:00h a 14:30h) 15 dies o menys 5,50€/dia

(D) Menjador Nadons (menys de 15 mesos) més de 15 dies 2,00€

(D') Menjador Nadons (menys de 15 mesos) 15 dies o menys 2,50€



DOCUMENTS QUE S’HAN D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD AMB CARÀCTER GENERAL:

DNI, NIE, Passaport o fotocòpia del llibre de família de l'alumne.
DNI, NIE o Passaport del pare i la mare o tutors legals de l'alumne.
Declaració jurada de responsabilitat en cas de només signar la sol·licitud un dels pares

A EFECTES DE BAREM:

Per a l’existència de germans al centre o pares, mares o tutors que hi treballin

Certificat expedit per l’Ajuntament del/s germà/ns matriculats al centre.
Certificat expedit per l’Ajuntament del pare/mare, ambdós o tutors que treballin al centre.

Per al domicili de l’alumne o, alternativament lloc de treball del pare, mare o tutor:

Còpia del DNI, NIE o Passaport i el certificat d’empadronament dels signants de la sol·licitud (pare i
mare o tutors). Si el domicili del DNI, NIE o Passaport i el de l’empadronament no coincideix amb el
de la sol·licitud, o si la data d’expedició del DNI, NIE o Passaport o la data d’empadronament són
inferiors a un any, s’ha d’acreditar el domicili mitjançant una còpia de l’escriptura de propietat, del
contracte de lloguer o un altre document que permeti aquesta acreditació.

El lloc de treball s’acreditarà mitjançant certificació expedida tal efecte per l’empresa on treballi, amb
indicació de l’adreça exacta del  lloc de treball, com també l’antiguitat al  mateix.  En el supòsit de
treballs autònoms s’haurà de presentar documentació del lloc on s’exerceix la professió amb expressió
de l’antiguitat.

La referència del domicili de l’alumne s’entendrà domicili dels pares, en el supòsit de fills adoptats o en
règim d’acollida.

Per a la renda anual:
Còpia de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques 2014 o certificat del nivell de
renda emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària corresponent.

Per a la concurrència de discapacitat:
Certificat de l’Institut Oficial del Serveis Socials

L’admissió d’alumnes ve regulada per:

Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons
públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 46 de 5 d’abril de 2008)

Ordre  del  conseller  d’Educació,  Cultura  i  Universitats  de  3  de  maig  de  2012 per  la  qual  es  regula  el  procés
d’admissió i matriculació d’alumnes als centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat pública per al curs
2012/2013. (BOIB núm. 64 de 5 de maig de 2012)

Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 9 d’abril  de 2016, pel qual es despleguen
determinats aspectes per al curs escolar 2016/2017 respecte dels processos d'admissió i matriculació d'alumnes
per  als  centres  sostinguts  totalment  o  parcialment  amb fons  públics  als  nivells  de  primer  cicle  i  segon  cicle
d'educació infantil. (BOIB núm. 49, de 19 d’abril de 2016).
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