PREINSCRIPCIÓ Curs 2022-2023
a l’EBM El Cau de les Goges de Sant Julià de Ramis
(Infants nascuts a l'any 2020, 2021 i 2022)

RECORDEU, la presentació de la sol·licitud de preinscripció es farà a través de:

Portes Obertes: 4 d'abril a les 17:15h a l'escola bressol el Cau de les Goges
http://escolabressol.santjuliaderamis.cat/preinscripcions/

CALENDARI
3 de maig
Del 9 al 20 de maig
1 de juny
Del 2 al 7 de juny

Publicació de l'oferta provisional de places vacants
Presentació de sol·licituds via online
Publicació de les llistes provisionals amb el barem
Període de reclamacions (via online)

9 de juny

Sorteig del número de desempat

14 de juny

Publicació de la llista amb la puntuació definitiva, dels
infants admesos i de la llista d'espera

Del 16 al 22 de juny

Formalització de la matrícula i sol·licituds d'ajudes

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
La presentació de les sol·licituds de preinscripció es farà telemàticament i la formalització de
la matrícula serà presencial a l'escola bressol demanant cita prèvia.
Per qualsevol dubte o incidència amb la tramitació, poseu-vos en contacte al telèfon 972
17 30 82 (dilluns de 15h a 17h i de dimarts a divendres de 9h a 13h) o contacteu amb
escolabressol@santjuliaderamis.cat.

BAREM
Per ordenar les sol·licituds de preinscripció, s’apliquen en primer lloc, els criteris
generals de prioritat, i després els criteris complementaris.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
EN TOTS ELS CASOS


acolliment, resolució d’acolliment del Departament d’Afers Socials i Famílies.

CRITERIS PRIORITARIS d’admissió d’alumnat:
1) Proximitat del domicili de l’alumne/a





S’inclou com a situació laboral activa, amb menor puntuació, les persones beneficiàries de les
presentacions d’atur i d’excedència laboral.
 Situació laboral activa dels 2 progenitors, tutors, o 1 en el cas de monoparentalitat,
en situació laboral activa: 15 punts.
 Situació laboral activa dels 2 progenitors, tutors, o 1 en el cas de monoparentalitat, i
1 d'ells en situació d’atur o excedència: 5 punts.

4) Renda anual de la unitat familiar:
 Quan el pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet siguin
beneficiaris de la renda garantida, social /laboral: 10/5 punts.

5) Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans:
 Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33% o al 65%,
o quan el pare/mare, tutor/a, un germà/na de l’alumne/a acrediti una discapacitat
igual o superior al 33% o al 65%: 10 o 15 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS d’admissió d’alumnat:
6) Família nombrosa o família monoparental:
 Quan s’acrediti la condició de família nombrosa o família monoparental: 20 punts.
Les sol·licituds amb domicili fora del municipi passen directament a la llista d'espera, i
s'atendran només en cas que quedin places vacants.

Fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual) on consta el codi d'identificació
personal (CIP) identifica i acredita els ciutadans i les ciutadanes com a usuaris del
sistema sanitari públic de Catalunya.
En cas de no disposar-ne, una targeta sanitària alternativa.

moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts.

3) Situació laboral activa dels 2 progenitors, 1 en cas de família monoparental.

Fotocòpia del DNI de les persones sol·licitants (pare, mare, o tutor/a, o
guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE o passaport, 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.

 Quan el domicili de la persona sol·licitant és al municipi: 30 punts.
Per a les sol·licituds amb domicili fora del municipi de Sant Julià de Ramis:
 Quan el domicili laboral del pare/mare, tutor/a és al municipi: 15 punts.
 Fora del municipi: 0 punts.

2) Germans/es matriculats al centre, o de pares o tutors legals que hi treballin:
 Quan l’alumne/a té germans/es al centre o pares/tutors legals que hi treballen en el

Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en

Tots els documents s’hauran d’enviar de forma online a:
ebm.elcaudelesgoges@gmail.com. Rebreu resposta de confirmació com a justificant de
la recepció de documents, validant la preinscripció.

Documents que cal presentar SI s'al·lega el BAREM:
1) Proximitat del domicili:



Volant municipal de convivència (aquest no cal presentar, ho corrobora
l'ajuntament) on ha de constar que l'alumne/a conviu amb la persona sol·licitant en
el domicili que indica.
El lloc de treball, còpia del contracte o d’un certificat d’empresa. En el cas dels
autònoms, domicili acreditat per l’Agència Tributària amb el model 036.

2) Germans/es o pares al centre: es comprovarà directament.
3) Situació laboral activa dels progenitors/es o tutors/es:


Nòmina febrer/març o vida laboral actualitzada o contracte laboral o certificat
empresa, amb activitat laboral mínima de 10 hores setmanals.
 Els autònoms, rebut d’autònoms del mes de març.
 La situació d’atur, document prestació on consti el període de vigència.
 L’excedència, mitjançant certificat d'incorporació a empresa el setembre.
4) Renda Garantida: Document acreditatiu de ser beneficiari de la prestació.
5) Discapacitat família: Certificat de discapacitat igual o superior al 33%/65%.
6) Condició legal de família nombrosa o família monoparental: Carnet de família
nombrosa vigent o família monoparental vigent.
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, la invalidació dels drets de prioritat
que puguin correspondre.

