Ajuntament de Seròs

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LA LLAR D’INFANTS
CURS 2019-2020
Publicació de l’oferta

9 de maig

Presentació de les sol·licituds

Del 13 al 24 de maig

Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional

4 de juny

Termini per presentar reclamacions

Del 5 a l’11 de juny

Sorteig del número de desempat

14 de juny

Llista de sol·licituds amb puntuació definitiva dels infants admesos

18 de juny

Període de matrícula

Del 19 al 26 de juny

C/ Mossèn Ferran, 16
25183 SERÒS ( Lleida)
Tel. 973 78 04 34
Email: eeiseros@gmail.com

AJUNTAMENT DE SERÒS

OFERTA DE PLACES PER LA LLAR D’INFANTS
CURS 2019-2020

La llar d’infants municipal de Seròs tindrà 15 places vacants pel curs 20192020.
Dos de les quals queden reservades per infants amb necessitats educatives
especials. Aquetes reserves són vigents fins el dia anterior a la publicació de
les llistes d’admesos. (Article 2.3 de la resolució EDU/452/2019)
La llar segueix els criteris que marca Educació en la resolució EDU/452/2019,
de 21 de febrer per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula
d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres
educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al
curs 2019-2020.
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Ajuntament de Seròs
PREINSCRIPCIONS A LA LLAR D’INFANTS 2019-2020

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

Criteris generals

-

Quan l’alumne/a tingui germans escolaritzats al centre o el pare/mare, el tutor/a
legal hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 p

-

Quan l’alumne/a, pare/mare o germà acreditin una discapacitat igual o superior
a 33%: 10 p

-

Quan el pare, mare o el/la tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda
mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona
perceptora: 10 p

-

DOMICILI
o

Quan el domicili familiar estigui a l’àrea de proximitat del centre: 30 p

o

Quan a instància del pare, mare o tutor/a, es prengui en consideració,
en comptes del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i
aquest és dins l’àrea de proximitat del centre: 20 p

(Dins dels criteris de domicili només es tindrà en compte una opció.)
Criteris complementaris

-

Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 p

L’Ajuntament donarà prioritat a tots els nens/es empadronats a Seròs, amb una
antiguitat mínima de sis mesos, per resoldre situacions d’empat que es puguin donar
entre els infants del mateix poble, es seguirà el que marca el punt 7 de la Resolució
EDU/452/2019, de 21 de febrer

