
 

 

	

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ D'ALUMNES	

DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS)	

CURS 2017 – 2018	

PLACES QUE S’OFERTEN PEL CURS 2017 – 2018:	

                                                 P1: (0 - 1) any:     7     places	

 P2: (1 - 2 anys):   17   places	

    P3 : ( 2 - 3 anys):   9    places	

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ	
PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL	

 
- Presentació de sol·licituds:	
 
Inici: 02/05/2017	
 
Finalització: 16/05/2017	
 
- Llistes provisionals d’admesos:	
 
09/06/2017	
 
- Reclamacions:	
 
Inici: 09/06/2017	
 
Finalització: 13/06/2017	
 
Resolució de les reclamacions: 14/06/2017	
 
- Llistes definitives:	
 
16/06/2017	
 
- Matriculació	
 
Inici: 22/06/2017	
 
Finalització: 30/06/2017	
 
 

     Santa Maria del Camí a 4 d'abril de 2017	
 	
 
HORARI SECRETARIA DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ: De 
dilluns a divendres de 9h a 14h	



SOL·LICITUD	

 

Documentació obligatòria: 
-Còpia del DNI, NIE o del passaport de l’alumne o de la pàgina del llibre de família on 
figura.	
-Còpies del DNI, NIE o del passaport del pare i la mare o dels tutors legals de l’alumne.	
-Declaració jurada de responsabilitat en cas de només signar la sol·licitud un dels pares 
o tutors	
Documentació a efectes de valoració segons barem: 
-Còpia de la sentència judicial o de la pàgina corresponent del llibre de família per 
acreditar la guarda i custòdia de l’infant a efectes de barem.  
-Certificat expedit pel centre, en cas de tenir-hi germans matriculats en el curs actual. 
-Certificat expedit pel centre, en el cas que el pare, la mare o el tutor legal hi treballi. 
-Justificant d’empadronament de l’alumne, amb expressió d’antiguitat, per justificar la 
proximitat del domicili.	
-Certificació expedida per l’empresa on treballi o presti els seus serveis el pare, la mare 
o tutor legal, amb indicació de l’adreça exacta del lloc de treball, així com l’antiguitat, per 
justificar la proximitat del lloc de treball. 
 -Còpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’any 
2015 o certificat de renda emès per l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària.Certificació de la discapacitat de l’alumne emès per l’òrgan competent (mínim 
33%). 
 -Certificació de la discapacitat del pare, la mare o tutor legal de l’alumne emès per 
l’òrgan competent (mínim 33%). 
 -Còpia del títol oficial de família nombrosa. 
 -Certificat mèdic oficial per justificar una malaltia crònica de l’alumne (malalties 
recollides a la normativa). 
 -Resolució administrativa o certificació emesa per l’entitat corresponent d’acolliment 
familiar simple o permanent, preadopció, adopció i acolliment residencial, en cas de 
demanar el tractament de germans per infants en aquesta situació. 
 -Certificació o documentació que acrediti altres circumstàncies rellevants apreciades 
pel centre.	

- Quan s’al·legui el lloc de treball s’ha d’acreditar mitjançant certificació expedida a 
aquest efecte per l’empresa on treballi o presti els seus serveis, amb indicació de 
l’adreça exacta del lloc de treball, així com l’antiguitat. En el supòsit de 
treballadors autònoms, s’ha de presentar documentació expressa del lloc on 
exerceix la professió, amb data d’antiguitat, de conformitat amb els mitjans 
previstos a la legislació aplicable. En particular, a aquest efecte, s’admetrà el 
domicili fiscal consignat a les declaracions dels impostos de renda de les 
persones físiques o de l’impost sobre el valor afegit.  (EN CAS DE NO ESTAR 
OBLIGAT A DECLARAR LA RENDA, S’HA DE PRESENTAR UNA 
DECLARACIÓ JURADA. EN CAS DE RENDA  NEGATIVA, S’HA DE 
PRESENTAR CERTIFICAT QUE HO ACREDITI)	

 

 

 

 

 



MATRICULACIÓ	

 

S'han de matricular tots aquells alumnes que han estat admesos a les llistes definitives 
que es publicaran el 16 de juny. 	

Documentació per formalitzar la matricula:	

1. Imprès “FULL DE MATRÍCULA” emplenat 

2. Imprès de dades bancàries segellat per l’entitat bancària corresponent. 

3. ELS IMPRESSOS S’HAN D’EMPLENAR EN LLETRES MAJÚSCULES I LLETRA 
CLARA. 

 

 
A LES FAMÍLIES DELS INFANTS ADMESOS I MATRICULATS,  SE’LS 

TELEFONARÀ PERSONALMENT PER CONCERTAR UNA PRIMERA REUNIÓ 
INFORMATIVA GENERAL, AIXÍ COM UNA ENTREVISTA PERSONAL AMB LES 

TUTORES DELS SEUS INFANTS. 
	


