AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’Ensenyament

NORMATIVA DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
CURS 2017-2018

Condicions d’accés (edat)
Per a poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se
escolaritzar
en el
centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l’inici
del curs escolar. Si el centre té vacants pot admetre al llarg del curs
infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes. En tot cas,
sempre complint amb la normativa vigent.
Calendari de preinscripcions i matriculació
Presentació de les sol·licituds : del 2 al 12 de maig
Publicació de les llistes amb el barem: 22 de maig
Reclamacions a les llistes del barem: 23, 24, 25 de maig
Sorteig : 25 de maig a les 17h.
17
Publicació de les llistes d’alumnat admès: 2 de juny
Període de matriculació: Del 6 al 9 de juny
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, primer
s’apliquen els criteris generals i després els complementaris.
Els criteris van acompanyats d’un barem de valoració que
serveix per donar una puntuació a cada sol·licitud i així poder-les
poder
ordenar.
Per tal de poder comptar amb la puntuació al·legada, la
documentació ha d’estar entregada dins el període de
preinscripcions.
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Criteris generals
Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats/des al
centre o pares o tutors legals que hi treballen en el
moment en què es presenta la sol·licitud de
preinscripció. Aquest criteri és aplicable a infants en
situació d’acolliment familiar.
-Quan
Quan el domicili de l’alumne/a estigui en el municipi de
Palamós
-Si
Si en comptes del domicili familiar es pren en
consideració l’adreça del lloc de treball d’algun dels pares
o tutors legals o guardadors de fet (en el sentit
senti
especificat a la normativa vigent)
Quan el pare o la mare, tutor/a siguin beneficiaris
beneficiaris de
l’ajut de la renda mínima d’inserció,, calculat en funció
dels fills a càrrec.
Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual
o superior al 33%, o quan el pare/mare, tutor/a, un
germà/na de l’alumne/a acredita
acredit una discapacitat igual o
superior al 33%.

40 punts

100
punts
20 punts

10 punts

10 punts

Criteris complementaris
Per tal de formar part de família nombrosa o 15 punts
monoparental.
Pel fet que l’alumne/a tingui una malaltia crònica que 10 punts
afecta al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos
els celíacs.
Si els dos pares o tutors legals o guardadors de fet o
50 punts
famílies monoparentals son treballadors o inscrits com a
demandants d’ocupació a l’OTG en el moment de
presentar la sol·licitud.
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Documentació a presentar
Documentació que ha de presentar tothom:
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents
relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució
d’acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare,mare o
tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta
el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es
tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país
d’origen.
• Original
iginal i fotocòpia de la targeta sanitària individual de
l’alumne,, si en disposa.
disposa
• De forma extraordinària les dades d’identificació o de filiació dels
alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document
d’identitat, llibre de família del país d’origen
d’origen o la documentació
alternativa que la persona aporta. El director o directora o la
persona titular del centre la valora i deixa constància per escrit de la
decisió adoptada.
• Imprès de sol·licitud de preinscripció degudament omplert i
firmat.

Documents per acreditar el compliment dels criteris de baremació
al·legats:
• Germans/es escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors
legals que hi treballen (el centre comprovarà directament aquestes
circumstàncies segons la normativa vigent).
vigent
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→ S’entén
’entén que l’alumne/a té germans escolaritzats
escolaritzats al centre
quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de
preinscripció.
→ En cas de famílies reconstituïdes o en situació d’acolliment
familiar, cal consultar la normativa vigent.
• Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI,
amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de
persones estrangeres sense NIE, s’haurà de signar autorització
per comprovar la convivència de l’alumne amb la persona
sol·licitant.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball,
treball
s’acreditarà mitjançant l’aportació d’un certificat emès a aquest
efecte per l’empresa,
l’empresa, o d’una còpia del contracte laboral.
laboral En el
cas de treballadors en el règim d’autònoms es tindrà en compte el
domicili acreditat a l’agència tributaria i s’acredita amb còpia del
formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en
el cens d’obligats tributaris(model 036 i 037).
acreditativa de ser beneficiari/a
beneficiari
• Documentació acreditativa
prestació
stació econòmica de la renda mínima d’ inserció.
inserció

de la

• Discapacitat de l’alumne/a,
l’alumne/a, pare,mare, tutor/a o germans.
→Original
Original i fotocòpia
fotocò
del certificat o de la targeta acreditativa
de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès
em
pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
Famílies També
s’admetran
an els certificats de discapacitat emesos pels organismes
competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas,
cas cal acreditar
una discapacitat igual o superior al 33%.
→Es
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 en grau de total, absoluta o
gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda
rec
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una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al
servei o inutilitat.

monoparental
• Família nombrosa o monoparental.
→ Original i fotocòpia del carnet corresponent vigent.
vigent
• Malaltia crònica de l’alumne/a que li afecti el sistema digestiu,
endocrí o metabòlic.
→ Informe emès per un/a metge/essa del sistema públic de
salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi
de Metges de la demarcació
demarcació corresponent, en que s’indiqui
expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica
cròni
que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els
celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
• Pares treballadors::
→Certificat
Certificat de l’empresa acreditatiu d’estar en situació laboral
activa
tiva en el moment de fer la preinscripció.
→Documentació acreditativa d’estar inscrits com a demandants
d’ocupació a l’OTG en el moment de fer la preinscripció.

Lloc de presentació
La sol·licitud i la documentació
ocumentació a aportar s’ha de presentar a la Llar
d’Infants Municipal L’Estel de Mossèn Gumersind de Palamós entre el
2 i el 13 de maig en els següents horaris:
- De Dilluns a Divendres:
Divendres de 9:30 a 11:30
0 hores i de 15:00 a
17:00 hores
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Sorteig públic de desempat
Per tal de resoldre les situacions d’empat que es produeixin en
aplicar els criteris generals i complementaris ,s’ordenaran
alfabèticament totes les sol·licituds i se’ls assignarà un número
correlatiu que donarà a conèixer quan es publiqui la llista de
sol·licituds
ituds baremades.
Per determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds
empatades (amb la mateixa puntuació), es farà un sorteig públic
el dia 25 de maig de 2017
201 a la Llar d’Infants a les 17h.

Altres consideracions
Els alumnes que declaren i acrediten que es troben en situació
d’acolliment tal com especifica l’article 51 de la Llei 14/2010, del 27
de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència ,
tenen dret preferent a l’escolarització en el centre escolar més
adequat a les seves circumstàncies personals, i per això, un cop la
comissió de garanties d’admissió hagi determinat aquest centre,
assignarà l’alumne a una de les places reservades per a alumnes
amb NEE.
No s’admetran sol·licituds fora dels dies i hores
hores establerts.
La no acreditació documental de les circumstàncies al·legades a
la sol·licitud de preinscripció, dins el termini establert, implica que el
criteri afectat no es consideri a l’efecte de baremació.
La falsedat o frau en les dades aportades comporta
comporta la invalidació
dels drets de prioritat que puguin correspondre, incloent si escau, la
pèrdua de la plaça per al curs corresponent a la preinscripció. Si la
falsedat o frau es comprova amb posterioritat al 30 de setembre del
curs, l’alumne perd el dret
dret a la plaça en finalitzar el curs en què
queda acreditada la falsedat o el frau i ha de participar de nou en el
procés de preinscripció del següent curs escolar. El Departament
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d’Ensenyament a l’autoritat competent aquest fet per tal que
aquesta adopti les
es mesures oportunes en relació amb la
responsabilitat en què la persona sol·licitant i les persones que hagin
emès la documentació acreditativa hagin pogut incórrer.

ACCÉS AL CASALET D’ESTIU
Els alumnes que assisteixin durant el curs acadèmic, tenen, si la
confirmen, en el termini establert, la seva plaça reservada per a
l’estiu.
Un cop feta aquesta confirmació, si queden vacants, s’ofertaran al
públic en general, i dins el mateix període que marca la Generalitat
per a la preinscripció per al curs següent.
següent. Es realitzarà la
preinscripció paral·lela per al casalet d’estiu, s’aplicaran els mateixos
criteris de baremació i s’assignaran les places.
Un cop finalitzat aquest últim tràmit i si encara restés alguna vacant
s’aniran atenent les peticions per ordre d’arribada.
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