
INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ D'ALUMNES

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

CURS 2013-2014

(Resolució 12-03-2013 BOIB 21-03-2013. Ordre 04/05/12 BOIB 05-05-2012)

PLACES QUE S’OFERTEN PEL CURS 2013-2014: 

                                                          P1: (0-1) any: 7 places, 

P2 (1-2 anys):  29 places

A partir del dia 2 de maig i fins el 26 de juny, es du a terme el procés d'admissió 
d'alumnes de primer cicle d’Educació Infantil (0-3 anys). En aquest document podeu 
trobar la informació necessària sobre el procés.

JORNADA DE PORTES OBERTES: dimecres dia 8 de maig de 2013 a les 18’30h

CALENDARI.

Presentació sol·licitud: Del 2 al 16 de maig

Llistes provisionals d’admesos: 5 de juny

(Les llistes s'exposaran al tauler d’anuncis de l’escoleta, ajuntament i a la web)

Reclamacions: Del 5 al 7 de juny

Resolució de les reclamacions: 10 de juny

Llistes definitives: 20 de juny

Les llistes s’exposaran al tauler d’anuncis de l’escoleta, de l’ajuntament i a la pàgina web.

Matriculació: 24 al 26 de juny

Horari SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI: 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 2011 
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 acceptats a les llistes definitives 
que es publicaran el 20 de juny. Només hi ha tres dies per fer la matriculació: el 24, 25 i 
26 de juny. 

DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

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 MATRICULATS, SE’LS TELEFONARÀ 
PERSONALMENT PER CONCERTAR UNA PRIMERA REUNIÓ INFORMATIVA 

GENERAL. AIXI COM UNA ENTREVISTA PERSONAL AMB LES TUTORES DELS 
SEUS INFANTS.

Barem de puntuació
CRITERIS PRIORITARIS
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 següents: 3 punts
c) Pel pare, la mare, o tutor/a que treballi al centre: 4 punts
d) En cas que el pare i la mare, o ambdós tutors, treballin al centre: 7 punts.
II. Proximitat del domicili de l’alumne o del lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor 
legal, o de l’alumne si té l’edat legal de treballar, dins la zona d’influència del centre sol·licitat:
a) Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor 
legal, o de l’alumne si té l’edat legal de treballar, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 2 
punts.



b) Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de treball 
continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 1,5 punts.
c) Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de treball 
continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 0,5 punts.
El mínim de temps de residència o treball per poder computar la fracció de l’any és de dos 
mesos complerts.Màxim: 5,5 punts.
En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda per domicili i la puntuació obtinguda per 
lloc de treball.
V. Renda de la unitat familiar:
a) Renda anual igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts.
b) Renda anual superior al salari mínim i inferior o igual al doble del salari mínim 
interprofessional: 1 punts.
c) Renda anual superior al doble del salari mínim i inferior o igual al triple del salari mínim 
interprofessional:
0,5 punts.
d) Renda anual superior al triple del salari mínim interprofessional: 0 punts.
VI. Concurrència de discapacitat en l’alumne o en el pare, la mare, qualque tutor legal o en 
algun germà:
a) en l’alumne: 1 punt.
b) en el pare, la mare, tutor, tutora o algun dels germans: 1 punt.
Màxim: 2 punts.
CRITERIS COMPLEMENTARIS
I. Pertinença a família nombrosa:
a) família nombrosa especial: 2 punts,
b) família nombrosa general: 1 punt.
La situació de família nombrosa ha d’acreditar-se mitjançant el títol oficial expedit a l’efecte per 
l’òrgan competent de conformitat amb el que preveu l’article 5 de la Llei 40/2003, de 18 de 
novembre, de protecció a les famílies nombroses.
II. Concurrència en l’alumne d’una malaltia crònica de les que figuren a l’annex 2: 1 punt.
III. Altres circumstàncies rellevants 
a) Fills de famílies monoparentals: 0, 25 punts
b) Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell educatiu: 0, 25 punts
c) Alumnes amb discapacitats motrius o discapacitats sensorials auditives: 0,25 punts

CERTIFICAT DE GERMANS/ES MATRICULATS EN EL CENTRE



Nom i llinatges del sol·licitant: _________________________________________

Margalida Payeras Garí com a directora de l’EI “Es Pi Gros” 

CERTIFIC QUE 

en aquest centre es troba matriculat el següent alumne, germà de la persona sol·licitant: 

NOM I LLINATGES

CURS

Perquè consti, a efectes d’admissió d’alumnes en centres sostinguts amb fons públics, sign 
la present. 

Santa Maria del Camí, a___ d ____________________ 2013

La directora

Segell del centre 


