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LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 

 
Totes les famílies amb infants nascuts entre els anys 2015, 2016 i 2017 (l’edat 
mínima que han de tenir és 16 setmanes l’1 de setembre de 2017) i que 
estigueu interessades a utilitzar el servei de la Llar d’infants municipal , pel 
proper curs 2017-2018 , podeu presentar la documentació i la sol·licitud de 
preinscripció a les Oficines Municipals  de la Pl. de la Vila, 1. Aquelles famílies 
que vulguin fer consultes del Centre Educatiu poden passar per l’Ajuntament en 
horari d’oficina. El proper dijous 27/4/2017 de 17:30 a 19:00h hi haurà una 
jornada de portes obertes  a la llar d’infants per a totes les persones 
interessades a visitar-la. 
 
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ  
 

• Període de presentació de sol·licituds de preinscri pció: entre el 2 i 
el 12 de maig de 2017 , ambdós inclosos els matins de 9h a 14h i els 
dimarts a la tarda de 16h a 19h. 

• Publicació de llistes amb el barem el 22 de maig. 
• Reclamacions a les llistes del barem entre el 23, 24 i 25 de maig fins a 

les 14h. 
• Sorteig en cas d’empat l’26 de maig  a les 14h a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament. 
• Publicació de les llistes d’admesos el 2 de juny. 
• Període de matrícula: del 6 al 9 de juny de 2017, a mbdós inclosos . 

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR TOTHOM  
 

• Imprès de sol·licitud degudament emplenat. 
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor 

legal o guardador de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si 
es tracta de persones estrangeres. 

• Original i fotocopia del DNI de l’alumne/a, si en té. 
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la 

filiació. 
• Original i fotocòpia tarja sanitària de l’infant (TSI). 

 
DOCUMENTS PER ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS CRITERIS  DE 
BAREMACIÓ ALEGATS  
 

• Documentació que acrediti la existència de germans escolaritzats al 
centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen, 40 punts. 

• Documentació acreditativa del domicili familiar, si no és el que consta al 
DNI (certificat de convivència), 30 punts. 
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• Documentació acreditativa del lloc de treball si aquest és el que s’al·lega 
de proximitat.(còpia contracte laboral o certificat d’empresa). En cas de 
treballadors autònoms es tindrà en compte el domicili acreditat a 
l’Agència Tributària (model 036), 20 punts 

• Documentació que acrediti la prestació econòmica de la renda mínima 
d’inserció, 10 punts. 

• Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta 
condició, 15 punts. 

• Original i fotocòpia del certificat de discapacitat, si s’al·lega aquesta 
circumstància, 10 punts. 

• Informe mèdic emès per un metge del sistema públic de salut, o certificat 
mèdic oficial si s’al·lega malaltia crònica de l’alumne que li afecti el 
sistema digestiu,endocrí o metabòlic, 10 punts. 

 
Aquesta preinscripció es realitza a efectes de planificació i, per tant, no implica 
cap dret a obtenir la plaça. Cal tenir en compte que el barem d’admissió només 
s’utilitza si la demanda sobrepassa el nombre màxim de places ofertades. 
Finalitzat el període de preinscripció es farà pública la llista d’admesos a la 
cartellera del centre, i a les cartelleres municipals. En cas de ser admesos 
haureu de passar a formalitzar la  matrícula . 
 
AJUTS 
 

     Us recordem que en altres cursos s’han atorgat ajuts per assistència a llar 
d’infants  per altres Administracions,però pel que fa al curs 2017/18 no hi ha 
informació disponible de moment. 
 
Llorenç del Penedès, 23 d’abril de 2017 
            
   

  


