PREINSCRIPCIÓ D’INFANTS A L’ESCOLA BRESSOL
“LA NOVA BALDUFA” CURS 2022-2023
Què és la preinscripció?
-La preinscripció és el tràmit que cal fer per poder accedir per
primera vegada, a una plaça escolar pública.
Cal saber que:
-Per inscriure per primera vegada a un infant a l’escola, aquest ha de
tenir com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar o a la
incorporació de l’infant al centre.
-No es pot preinscriure un infant fins que no hagi nascut.
-Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant.
-La presentació de més d’una preinscripció i/o la falsedat en les dades
al·legades o en la documentació aportada, 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.
-Hi ha un nombre màxim de places, essent el màxim 30 infants.
Presentació sol·licituds preinscripció

Del 16 al 26 de maig de 2022

Publicació llista provisional
d’admesos

1 de juny de 2022

Presentació de reclamacions

Del 2 al 10 de juny de 2022

Publicació llista definitiva d’admesos

15 de juny de 2022

Presentació sol·licituds matrícules

Del 16 al 23 de juny de 2022

Quins calendari està establert?
Procés per matricular-se:
-Conèixer el calendari del procés de matriculació.
-Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i
reunir la documentació que els acredita.
-Presentar la sol·licitud i la documentació
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-Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les
llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen
aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
-Fer la matrícula.
Criteris generals de prioritat:
S’apliquen els criteris del conveni entre el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell per a
l’assumpció de competències delegades relacionades amb el procés
de preinscripció i admissió d’infants als centres en els ensenyaments

punts

Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares o
tutors legals que hi treballen en el moment de la
preinscripció. No aplicable a familiars d’exalumnes. (no cal
presentar documentació, ho comprova el propi centre).

35
10

Quan el pare
domicili
estigui
dins
del padró
municipal,
(cal
o lafamiliar
mare (o
tutor/a)
siguin
beneficiaris
de l’ajut
presentar
ungarantida
certificatdeo ciutadania.
volant municipal de convivència de
de la renda
l'alumne o alumna).

40

punts
punts

15
punts

10
punts

Quan a instància del pare o la mare (o tutor/a, guardador/a
de fet), es prengui en consideració, en comptes del domicili
de l’alumne/a, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest
és dins l’àrea d’influència del centre, (cal aportar còpia del
contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per
l’empresa. En cas de treballadors en règim d’autònoms,
s’acredita amb el model 036 o 037).
Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o
superior al 33% o quan el pare, la pare (el/la tutor/a) un
germà o una germana de l’alumne/a acrediti una discapacitat
igual o superior al 33% (Còpia del certificat o de la targeta
acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la
condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies o organismes competents d'altres comunitats
autònomes)

Criteris complementaris:
-En cas d’empatar a punts, es tindrà en compte si la família és
nombrosa o monoparental: 15 Punts
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Documentació identificativa:
-Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la
documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies
sol·licitants i l'acompliment dels criteris de prioritat d'assignació de
places. Els documents necessaris per acreditar la identitat de les
famílies en la sol·licitud de preinscripció són:


Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que
cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.



DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne o
alumna.
Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de
residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un
país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document
d'identitat del país d'origen.

Taxes:
-L’import de la matrícula és un pel curs, el qual s’abonarà
íntegrament indiferentment del moment d’incorporació de l’alumne/a.
-Els alumnes admesos tenen l’obligació de satisfer la taxa mensual i/o
les taxes dels serveis complementaris. Aquesta taxa podrà ser
revisada per causes majors (cal aportar documentació que acrediti la
situació de causa major).
-La no assistència a la llar durant 3 mesos consecutius podrà donar
lloc a la pèrdua de la plaça a la Llar d’Infants.
La matrícula:
-Un cop acabat el procés d'assignació de plaça, no us oblideu
formalitzar la matrícula. Si no ho feu en el període establert, es
perdrà la plaça reservada.
-Per formalitzar la matrícula cal presentar en les dates establertes la
documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o
altres que siguin exigibles, si no s'han presentat amb anterioritat.
-En el moment de fer la matrícula cal aportar:
 una còpia del carnet de vacunacions,
 el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar
amb la sol·licitud de preinscripció,
 els alumnes han d'acreditar que disposen de la targeta sanitària
o equivalent (mutualitats de funcionaris i funcionàries).
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-La sol·licitud cal presentar-la a les oficines de l’Ajuntament dins les
dates establertes:




Matins de dilluns a divendres de 10 a 13.30 hores
Tel. 973580125
ajuntament@ivarsurgell.ddl.net

Informació i consultes:
-Per tal de facilitar el tràmit de la preinscripció, poder fer les
consultes necessàries i donar suport a les famílies, l’Ajuntament
ofereix assistència telefònica i un servei d’atenció personal per part
de la Direcció de la Llar que funciona únicament donant cita prèvia.
Notes:
-La data d’inici de curs serà el dia 5 de setembre de 2022 i la data
d’admissió serà el dia 9 de gener de 2022.
-Excepcionalment el centre podrà admetre nens i nenes a partir de
quatre mesos i fora de data d’admissió, sempre que hi hagi places
lliures del nivell sol·licitat. L’admissió serà valorada per l’equip
educatiu i la Junta de Govern Local.

Ajuntament d’Ivars d’Urgell
pg. Felip Rodés n.11 – Ivars
d’Urgell
ajuntament@ivarsurgell.dll.net
973 580 125

4

