PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VIC
Caputxins, Horta Vermella i Serra de Sanferm
CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT I BAREMS A APLICAR – CURS 2019-2020
REQUISITS PREVIS
Per poder accedir a una plaça a les escoles bressol municipals Caputxins, Horta Vermella i Serra de Sanferm cal com a requisit previ
que:


L’infant tingui, com a mínim, 16 setmanes l’1 de setembre de 2019.

CRITERIS DE PRIORITAT, BAREM I ADJUDICACIÓ PLACES
Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places, s’apliquen en primer lloc els criteris de prioritat generals i,
en segon lloc, els criteris de prioritat complementaris.
S’ordenen les sol·licituds de preinscripció per ordre de punts i com a llista única per a les tres escoles bressol municipals.
S’adjudiquen les places començant per la puntuació màxima i seguint l’ordre de preferència.
Les sol·licituds que queden empatades s’ordenen a partir del número de desempat que s’obté per sorteig.
Els criteris de prioritat i els punts que atorga cada un són els següents:
CRITERIS D’ADMISSIÓ GENERALS
1.

Proximitat (Vic es constitueix en zona única):
(Els punts dels apartats següents -1a, 1b i 1c- no es sumen)
1a- El pare o la mare i el fill/a empadronats a Vic: 30 punts.
1b- El pare o la mare i el fill/a empadronats en aquells municipis que hagin subscrit un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Vic per a aquestes escoles bressol: 30 punts.
En cas d’empat prevaldran sempre aquells alumnes que estiguin empadronats a Vic.
1c- Lloc de treball a la ciutat de Vic: 20 punts

2.

Germans o germanes escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen.

(“S’entén que un pare, mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix al
centre una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb un contracte laboral. )
Quan l’alumne/a té germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen en el moment que es
presenta la sol·licitud de preinscripció: 60 punts.
3.

Conciliació de la vida laboral i familiar:
(Els punts dels apartats següents -3a i 3b- no es sumen)
3a- Contracte laboral vigent per part dels dos cònjuges o tutors o, en el cas de les famílies monoparentals, del pare, mare o
tutor: 5 punts
3b- Quan un dels dos conjugues (pare, mare o tutor/a) treballa i l’altre té a càrrec una persona amb dependència o en sigui
el cuidador principal: 5 punts

4.

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans:

Quan l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o els germans acreditin una discapacitat superior al 33%: 10 punts
5.

Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare, mare o tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida: 10 punts
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CRITERIS COMPLEMENTARIS
1.

Condició legal de família nombrosa o monoparental. Quan el sol·licitant figuri en un títol vigent que acrediti la consideració
legal de família nombrosa o disposi del títol legal de família monoparental: 15 punts

ANNEX
DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR TOTHOM



Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es
tracta de persones estrangeres.

Les dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger podran acreditar-se amb el document d’identitat, el passaport o el llibre
de família del país d’origen.

DOCUMENTS PER ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ AL·LEGATS


Proximitat:
- 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.
- Només quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de
residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on
ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’un certificat a l’efecte
per l’empresa.



Germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o pares legals que hi treballen.
- el centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.



Conciliació de la vida laboral i familiar:
- Un certificat a l’efecte per l’empresa, o original i fotocòpia dels últims 3 rebuts d’autònom.
- Certificat de familiar amb dependència a càrrec o de cuidador principal.



Discapacitat de l’alumne/a pare, mare, tutor/a o germans:
- Original

i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès per la Generalitat de
Catalunya. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats
autònomes. En tot cas el certificat haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.
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Renda anual de la unitat familiar:
- Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida.



Família nombrosa o monoparental:
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent o original i fotocòpia del carnet de família monoparental vigent.

