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La PREINSCRIPCIÓ escolar per el 1er cicle d’educació infantil del 13 al 22 de maig
La preinscripció escolar per els ensenyament de primer cicle per el curs 2020-2021
a la llar d’infants “El Petit Drac” de Pacs del Penedès es podrà fer de forma
telemàtica del 13 al 22 de maig, i es podrà fer de forma presencial només amb
cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig.
Com a prevenció davant el coronavirus, s’aconsella la preinscripció telemàtica i el
tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripció.gencat.cat. Per ferla efectiva s’ha d’utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària
-escanejada o fotografada- mitjançant un correu al centre on es presenta la
sol·licitud.
Només aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur terme el
procediment telemàtic disposaran del 19 de maig al 22 de maig per poder lliurar
les seves sol·licituds de forma presencial a la llar d’infants. Per a fer-ho, caldrà
demanar cita prèvia enviant un email a : a8054265@xtec.cat; a partir del 13 de
maig.
El dia acordat caldrà que porteu la documentació detallada més avall i al centre
emplenareu la sol·licitud que tindrem preparada. Si és possible, recomanem
emplenar la sol·licitud a casa .
IMPORTANT! Caldrà seguir les mesures sanitàries de protecció quan vingueu a
l’escola:





Cal que vingueu amb mascareta, guants i bolígraf propi.
Només podrà venir una persona per fer la preinscripció. No poden acudir al
centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat, o en període de
confnament o que presentin símptomes. Es pot autoritzar per escrit una altra
persona en cas de necessitar-ho.
Cal respectar la distància recomanada de 2 metres entre persones, en cas
de coincidir.

A causa del tancament del centres per la covid-19, els centres només podran obrir
per als tràmits administratius de preinscripció, no serà possible realitzar la visita del
centre.
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Per tant, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament
d’aquest correu electrònic, amb sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. La
llar d’infants contestarà aquest correu justifcant la recepció de la sol·licitud per a
què el sol·licitant en tingui constància.
Per formalitzar la matricula i enviar documentació es seguirà el mateix procediment,
escanejada o fotografadaCALENDARI

Preinscripció i Matrícula



Presentació de sol·licituds: del 13 de maig al 22 de maig de 2020



Matrícula: del 17 al 23 de juny de 2020

PLACES OFERTADES



14 places de 2 anys (P-2), infants nascuts al 2018
12 places de 1 anys (P-1), infants nascuts al 2019

Matricula oberta en funció de les places vacants

Per a escoles bressol i llars d’infants ( 0 a 3 anys ), s’apliquen els següents criteris
d’admissió i barem:
Criteris generals
Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa
40 punts
 Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat .( Només
una opció ):
 Domicili a l’àrea de proximitat del centre : 30 punts
 Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts
 Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania :
10 punts.
 Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar en primer
grau. 10 punts.
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Complementaris




Condició legal de família nombrosa o de família monoparental, 15 punts.
Si es donés el cas que la demanda superés l’oferta de places es
prioritzarà l’existència de familiars vinculats ( avis ) amb domicili dins
l’àrea d’infuència.

La documentació requerida per la preinscripció serà :
Original i fotocòpia del DNI del pare, mare, tutor legal que signi la sol·licitud.
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la fliació.
Altre documentació que acrediti el sol·licitant per tenir en compte els criteris
d’admissió establerts.
Per la matrícula caldrà aportar la resta de documentació :
 Fotocòpia actualitzada carnet de vacunacions.
 Fotocòpia targeta sanitària.
 2 fotografes mida carnet.
 Certifcat del pediatre conforme està al corrent de les vacunes. Si l’infant no
ha estat vacunat per indicació mèdica o altres circumstàncies cal presentar
un certifcat mèdic ofcial justifcatiu,.




Un cop valorades les sol·licituds es publicarà la llista d’ admesos, i en el seu cas una
llista d’espera correlativament ordenada.
Els admesos hauran de formalitzar la matriculació de la forma i en el termini que
s’estableixi. Finalitzat el termini, si algun dels admesos no formalitzen la matrícula, la
seva plaça s’oferirà a la que correspongui de la llista d’espera establerta.
Us continuarem enviant informacions puntuals un cop acabat el procés de les
preinscripcions en funció de les ordres del Departament d’Educació i evolució del
Covid19. Reunions informatives del curs, calendaris...
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PREUS CURS 2020-21
Matrícula inicial: 40€ anuals
Assegurança anual : 15€
Servei de menjador 6€ diaris, es compta per dia que es queda l’infant.
Preu mensual Llar de Pacs: 173€
Les famílies residents i empadronades a Pacs: quota bonifcada, 131 € mensuals.
Les famílies amb vinculacions a Pacs (avis): quota bonifcada , 159 € mensuals.
(Si hi ha canvis, és notifcaran en el seu moment)
Telèfon de la Llar: 93 8171875
Telèfon ajuntament: 93 8171485 ext : 999 Maria Diaz
e-mail : a8054265@xtec.cat
Pacs del Penedès a 8 de maig de 2020
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