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PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 

 CURS 2021/22 

 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 
Període de presentació de sol.licituds de preinscripció. Del 10 a 21 de maig 

Publicació de llistes baremades. 1 de juny 

Reclamacions a les llistes baremades. Del 2 al 8 de juny 

Publicació de les llistes finals d’admesos. 15 de juny 

Període de matriculació. Del 16 al 22 de juny 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ ON-LINE  
(del 10 al 21 de maig) 
Cal enviar per e-mail els documents següents: 
-Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne/a està en 
situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família. 
-Document nacional d’identitat de la persona sol·licitant (en el cas de les 
persones estrangeres, la targeta de residència amb el NIE). 
-Targeta sanitària individual (TSI), si se’n té. 
-El full d’inscripció 
-Documentació complementària segons criteris 

 
 
 
 
 
 

 Places infants 2021 Places infants 2020 Places infants 2019 
Places Ordinàries NEE Ordinàries NEE Ordinàries NEE 

Places vacants 
curs 2020/21 7 1 19 1 30 1 

Places totals 
per edats 8 26 40 
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CRITERIS GENERALS I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
 

Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin. 40 punts. 
Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre. 
 -Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència 
on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. 
-Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, certificat o 
volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu 
amb la persona sol·licitant. 

30 punts. 

Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l’adreça del lloc 
de treball del pare, la mare, el tutor i aquest és dins l’àrea d’influència del centre. 
-Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte 
laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors 
en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i 
s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i 
baixa en el cens d’obligats tributaris. 

20 punts. 

Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, 
però no en la seva àrea d'influència. 

10 punts. 
 

Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda 
mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora. 
-Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la 
renda mínima d'inserció. 

10 punts. 

Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o 
quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna 
acrediti una discapacitat igual o superior al 33%. 
- Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta 
condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. 

10 punts. 
 

 
CRITERIS COMPLEMENTARIS I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 

Formar part de família nombrosa, monoparental 
-Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o del carnet de família 
monoparental vigent. 

15 punts 

Per condició laboral activa del pare i mare o dels tutors legals. 
-Original i fotocòpia del darrer full de salari o certificat emès per l’empresa. En el cas 
d’autònoms original i fotocòpia del darrer rebut d’autònoms i document de l’alta de 
l’IAE. 

10 punts 

Per renta familiar inferior al doble del salari mínim interprofessional del darrer exercici 
fiscal liquidat. 10 punts 

Per estar empadronat a Canet de Mar i que els progenitors o tutors estiguin 
empadronats al municipi amb anterioritat de l’1 de juny de l’any anterior. 
-Certificat de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona 
sol.licitant i la data d’alta de la persona sol.licitant al padró municipal. 

5 punts 
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Sol.licitud de preinscripció a la 

 Llar d’Infants niNis. Curs 2021/22 

    Núm. sol.licitud:_________ 

Dades de l’alumne 
Nom i cognoms:________________________________________________ TSI:_____________________ 
Data de naixement:________/_______/_______ Nacionalitat:____________________________________ 
Adreça:___________________________________________________Núm:__________ Pis:____________ 
Municipi:__________________________________________________________C.P.:_________________ 
Telèfon fix_________________ Telèfon mòbil 1:_________________ Telèfon mòbil2:_________________ 
Curs: 0-1     1-2     2-3         Nen     Nena     . 
 

Dades del pare, mare o tutor/a legal. 

Nom i cognoms:___________________________________________________ DNI:__________________ 
Nom i cognoms:___________________________________________________ DNI:__________________ 
E-mail de contacte:_______________________________________________________________________ 
 

Dades escolars de l’alumne/a 

Necessitats educatives especials   SI        NO      . 
 

Plaça sol.licitada 

Codi de centre: 8701071     Nom del centre: Llar d’Infants niNis 
 

Dades a efectes de barem 

Criteris generals 

 

Criteris complementaris 

 

Declaració del pare, mare, tutor/a legal 
 

_____________________________________________, com a  _______________________ declaro que són certes 
les dades que faig constar en aquest document. 
 

Signatura 
 
 
 
Canet de Mar, ________ de Maig del 2021.          

-Existència de germans matriculats al centre o pares/tutors que hi treballin. Si      No      .  
-Proximitat del domicili de l’alumne al centre.  
-Quant el domicili de la persona sol.licitant sigui a Canet de Mar, però no en la seva àrea d'influència.  
-Quan es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball de la persona sol.licitant.  
-Beneficiari/ària per la renda mínima d’inserció. Si      No      .  
-Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o el germà/na. Si      No      .  

-Formar part de família nombrosa, monoparental. Si      No      .  
-Per condició laboral activa del pare i mare o dels tutors legals.  Si      No      .  
-Per renta familiar inferior al doble del salari mínim interprofessional.  Si      No      .   

-Pel fet d’estar empadronat a Canet de Mar i que els progenitors o tutors estiguin empadronats al municipi  
amb anterioritat a l’1 de juny de l’any anterior. Si      No      . 

 


