EI “Es Pi Gros”
Carrer Josep Far, 2
Santa Maria del Camí
eeiespigros@ajsantamariadelcami.net
tel: 971 140064

PROCÉS DE SOL·LICITUD DE PLAÇA L’EI”Es Pi Gros”

PLACES QUE S’OFERTEN:
-

De 0-1 anys (A partir de 4 mesos): 7 places
D’1-2 any: 20 places
De 2-3 anys: 9 places

TERMINI DE SOL·LICITUD: De l’11 d’abril al 3 de maig de 2011

HORARI: Laborables de dilluns a divendres de les 09’00h a les 14h. A les
oficines de la casa de la Vila.

DOCUMENTS QUE S’HAN D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:
Documentació bàsica:
-

Còpia el DNI o del passaport de l’alumne o de la pàgina del llibre de
família on figura.
Còpia del DNI/NIE/Passaport dels tutors legals de l’alumne.
És obligatori presentar la renda de la unitat familiar encara que superi al
triple del salari mínim interprofessional. En cas de no estar obligat a
declarar la renda, s’ha de presentar una declaración jurada. En cas de
renda negativa, s’ha de presentar certificat que ho acrediti.

Documentació a efectes de barem:

OBSERVACIONS:Els sol·licitants que hagin d’acreditar que la guarda i custòdia no
és compartida, a efectes de barem del domicili familiar o de les rendes, han d’aportar
el document que acrediti qui en té la guarda i custòdia: sentència judicial, en els casos
de nul·litat matrimonial, separació, divorci, o la pàgina corresponent del llibre de família
en els altres casos.
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CURS 2011-2012
CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
- Inici: 11/04/11
- Finalització: 03/05/11
LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS: 27/05/11
RECLAMACIONS:
- Inici : 27/05/11
- Finalització: 31/05/11
RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS: 01/06/11
LLISTES DEFINITIVES: 15/06/11
MATRICULACIÓ:
- Inici: 16/06/11
- Finalització: 17/06/11
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DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA
Curs 2011-12

1- Imprès “FULL DE MATRÍCULA” emplenat
2- Fotocòpia del carnet de la seguretat social, Muface o assegurança
que cobreix l’alumne/a.
3- Fotocòpia del llibre de família o DNI del alumne/a.
4- Quatre (4) fotografies amb el nomi els llinatges de l’alumne/a
darrera de cada una.
5- Autorització d’ús d’imatges signada pels tutors legals
6- Full d’autoritzacions de recollida del centre de l’alumnesignada pels
tutors legals.
7- Cas que l’alumne necessiti prendre regularment alguna medicació:
Certificació mèdica o declaració responsable dels tutors legals.
8- Imprès de dades bancàries segellat per l’entitat bancària
corresponent.
9- ELS IMPRESSOS S’HAN D’EMPLENAR EN LLETRES MAJÚSCULES
I LLETRA CLARA.

NO ES PODRÀ FER EFECTIVA CAP MATRÍCULA QUE NO SIGUI
COMPLETA
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SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A L’ESCOLETA EI “ Es Pi Gros”
Ajuntament de Santa Maria del Camí

La sol·licitud es regeix segon l’Ordre de la conselleria d’Educació i Cultura de 12-03-2011
(BOIB. núm. 37)

L’oferta pública del curs 2011-12 és de 7 places de 0-1 any, 20 d’1-2 anys, 9 places de
2-3 anys. A cada una de les franges d’edats es reserva 1 plaça a alumnes de
necesstats educatives especials i 1 a alumnes en situacions de desprotecció o risc
social. En cas que no es sol·licitin aquestes places, passaran a ser de caràcter
ordinari.

DADES DE L’ALUMNE/A
1er Llinatge

2on Llinatge

Nom

Data de naixement:________________/__________________/_____________
Domicili:__________________________________ Població:_______________

DADES FAMILIARS
Nom del Pare/tutor legal_________________________ DNI_____________
Telèfon 1______________________ Telèfon 2_______________________
Nom de la Mare/tutora legal_______________________DNI_____________
Telèfon 1______________________ Telèfon 2_______________________
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Autorització de l’ús de les imatges de l’alumnat

L’escoleta EI”Es Pi Gros” pot disposar a internet d’una pàgina web
i/o d’una revista en què informi de les activitats escolars lectives,
complementàries i extraescolars. En aquesta pàgina web i/o a la
revista es poden publicarimatgesen les quals apareixen,
individualment o en grup, alumnes qie realitzen aquestes ativitats.
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article18.1 de
la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig. Sobre el
drte al’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la
direcció d’aquest centre demana el consentiment a pares, maresm
tutors o tutores legals per poder publicar fotografies en què
apareguin els seus fills o les seves filles clarament identificables.

__________________________________________________, amb
DNI o passaport______________________ autorizo que la imatge
del meu fill o la meva filla____________________________ pugui
Aparèixer a fotografies corresponents a activitats escolars lectives
organitzades pel centre i publicades a la pagìna web del centre, a
filmacions destinades a la difusió pública no comenrcial o a les
revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
_______________________, ________ d__________ de 2011

(Signatura)
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RECLAMACIÓ AL LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS
_________________________________________________, amb
DNI____________ o nombre de passaport__________________
Tutor legal de l’infant___________________________ amb data
De naixement______ - _____- , havent realitzat una preincripció a l’escoleta en
data _____ - _______ - 2011.

EXPOSA
Que pel motiu____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
I ho justifica mitjançant presentació de_________________________________
_______________________________________________________________
Telèfon de contacte:__________________________

SOL·LICITA
La revisió del la puntuació obtinguda i la conseqüent admissió de l’infant.
___________________, _________________d______________ de 2011

Segell del centre
SR/SRA directora de l’EI “Es Pi Gros”. Ajuntament de Santa Maria del Camí.
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BAREM DE PUNTUACIÓ
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 o germanes següents: 3 punts
c) Pel pare,mare o tutor que treballi al centre:4 punts
d) En cas que ambdos, el pare, mare o tutors legals treballin al centre: 7
II. Proximitat del domicili de l’alumne o del lloc de treball del pare o de
la mare, o tutor legal (d’acord amb els criteris de zona establerts a
cada municipi ): 2 punts
III. Renda de la unidad familiar
a) Renda anual igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1’5
punts
b) Renda anualsuperior a salari mínim interprofessional o igual al
doble del salari mínim interprofessinal: 1 punt
c) Rensa anual superior al doble del salari mínim i inferior o igual al
triple del salari mínim interprpfessional: 0’5 punts
d) Renda anual superior al triple del salari mínim interprofessional: o
punts.
IV. Concurrència de discapacitat en l’alumne/a o en el pare, mare o
tutor legal o en algun germà o germana:
a) En l’alumne/a: 1 punt
b) En el pare, mare, tutor o algun dels germans: 1 punt
V. Pertinença a família nombrosa
a) Família nombrosa especial: 2 punts
b) Família nombrosa general: 1 punt
VI. Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament per
l’òrgan competent del centre.
a) Empadronament a aquest municipi d’algun dels dos pares amb
una antiguitat de més de 2 anys: 0’25 punts
b) Empadronament a aquest municipi d’algun dels dos pares amb
una antiguitat de més de 5 anys: 0’75 punts

