Llar d’Infants “LA MAINADA”
C/ Escoles, 2
25680 VALLFOGONA DE BALAGUER

Tlf. 620 748 868
Email: c5007116@xtec.cat

BASES DE MATRICULACIÓ

A.

L’oferta de matrícula de la Llar d’Infants és a partir dels 6 mesos d’edat.

B.

De manera general els infants empadronats al municipi tindran preferència.

C.

Els infants de 2 anys empadronats en el municipi entraran a la Llar d’Infants amb plaça
preferent.

D.

En cas de més sol·licituds d’infants de 2 anys que places disponibles, s’aplicarà el sistema
de puntuació detallat en l’apartat F.

E.

En el cas de sol·licituds d’edats inferiors a 2 anys, que en total superin el nombre de places
restants després d’aplicar allò estipulat a l’apartat C, s’aplicarà el sistema de puntuació
detallat en l’apartat F.

F.

Sistema de puntuació a través de criteris de prioritats:
1. Germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballen - 40P
2. Infants d’1 any - 35P
3. Proximitat del domicili de residència de l’alumne en algun dels tres nuclis del municipi
- 30P; Proximitat del lloc de treball del pare o mare - 20P
4. Quan el pare o mare o el tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima
d’inserció calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora - 10P
5. Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o germans, amb un grau igual o superior
al 33% - 10P
6. Pel fet de formar part de família nombrosa - 15P

G.

En el cas que hi hagi un empat de punts es farà un sorteig intern, a la Llar d’Infants “LA
MAINADA”. Enguany serà el 09 de juny del 2021 a les 12:00 h.

H.

En el cas que durant el curs hi hagi places disponibles, s’admetran els infants seguint els
mateixos criteris de matriculació i en el cas dels menors de 1 any es prioritzarà el criteri de la
direcció del centre.

