Preinscripció i matricula

Curs 2019-2020
Calendari de preinscripció i matrícula
Educació preescolar
Presentació de les sol·licituds
Publicació de les llistes baremades de
sol·licituds
Termini per presentar reclamacions
Sorteig
Publicació llistes admesos
Període de matriculació

Del 13 al 24 de maig de 2019 (A les oficines
de l’Ajuntament)
4 de juny de 2019
Del 5 al 11 de juny de 2019
entre el 12 i el 14 de juny de 2019
18 de juny 2019
Del 19 al 26 de juny (Portar la documentació
a l’Escola Bressol)

Barems i criteris de prioritat d’admissió
Criteris generals
Renda per càpita de la unitat familiar:
Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda
mínima d’inserció o acreditin recursos totals per càpita inferiors a la tercera part
d’aquesta: 10 punts
Domicili de l’alumne/a o, si s’escau, del lloc de treball del pare, la mare, el
tutor/a:
-

-

Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, 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 al mateix municipi: 20 punts.
Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi de Rosselló: 30
punts.

Existència de germans matriculats al centre docent:
Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre en el moment que es presenta la
preinscripció: 40 punts

Discapacitat en l’alumne/a, el pare, la mare o els germans:
Quan l’alumne/a, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de
l’alumne/a acreditin discapacitat: 10 punts
Criteris complementaris
Condició legal de família nombrosa o monoparental:
Quan el o la sol·licitant figura en un títol vigent que acrediti la consideració legal de
família nombrosa o monoparental: 15 punts
Si l’alumne té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí,
inclosos els celíacs: 10 punts
Haurà d’aportar informe/certificat emès per un metge del sistema públic de salut on
acrediti la malaltia diagnosticada.
Si, després de l’aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats, subsisteix
la situació d’empat, s’aplicaran els criteris segons indiqui el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
Documents que cal presentar







La sol·licitud de preinscripció, que us facilitaran gratuïtament a les oficines de
l’Ajuntament. Cal presentar una única sol·licitud al mateix Ajuntament. (també
podeu trobar l’imprès de preinscripció a la pagina web de l’Ajuntament de
Rosselló)
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de
residencia on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres
Original i fotocòpia del DNI del alumne/a, si en té.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI);

Documentació que cal presentar a efectes de barem







Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega.
Certificació municipal de convivència i resguard de la renovació del DNI quan
el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI.
Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta
condició
Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen
a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda
mínima d’inserció).
Fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar
social i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.
Informe/certificat emès per un metge del sistema públic de salut on acrediti la
malaltia diagnosticada.

