Sol·licitud d’admissió a l’Escoleta de Can Coix. curs 2019-2020

0 7 0 1 5 3 0 6
NOM de l’escoleta
EI Can Coix
Dades d’identificació de l’alumne/a
Nom

Llinatges

Adreça

CP

Nom i llinatges de la mare/tutor legal 1 * M

Nom i llinatges del pare/ tutor legal 2

*P

Sexe

Municipi / Localitat

T

T

Sexe
H
Sexe
H

L'alumne/a té necessitats específiques de suport educatiu

H
País de naixement

Data de naixement
D

____,____,____
Nacionalitat alumne/a

Nacionalitat

Telèfons

NIF / NIE

Nacionalitat

Telèfons

NIF / NIE

D

D
L'alumne/a pateix malaltia crònica

Segons l’article 18.6 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012, “La falsedat de les dades aportades, així
com la presentació de més d’una sol·licitud d’admissió als centres de titularitat pública comportarà la retirada de les sol·licituds”.
La persona sotasignada declara que aquestes dades són certes.
Signatura del tutor legal 1
Signatura del tutor legal 2

* Pare / Mare / Tutor/a
POLÍTICA DE PRIVADESA
D’acord amb el que disposen l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades (LOPD) i l’art. 12 del RD 1720/2007, us informam que
les dades de caràcter personal facilitades en el procés d’admissió en centres de primer cicle d’educació infantil de l’Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany seran recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquest Ajuntament, amb domicili al Passeig de la Mar, 16, 07820 Sant
Antoni de Portmany.

INSCRIPCIONS PER A L’ESCOLETA DE CAN COIX. CURS 2019-2020
L’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany obre el termini d’inscripcions per sol·licitar plaça a l’escoleta de Can Coix per al curs 2019-2020
Termini de presentació de sol·licituds: del 4 al 17 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
Recollida d’impresos/sol·licituds:
- A l’escoleta de Can Coix
- A l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
Presentació d’impresos/sol·licituds:
- A l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (en horari de registre d’entrada) i a la seu electrònica.
Sistema de barem: Annex I de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 3 de maig de 2012 (publicada al BOIB núm. 64, de 5 de maig de 2012) i annex 5 de la
Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 25 de febrer de 2019 (publicada al BOIB núm. 30, del 7 de març de 2019).
La llista provisional d’admesos/es es farà pública el dia 31 de maig de 2019
Reclamacions: del 3 al 5 de juny de 2019
Resolució de les reclamacions: 12 de juny de 2019
Llista definitiva: 17 de juny de 2019
Formalització de matrícula: del 18 al 28 de juny de 2019
COMENÇAMENT DEL CURS: 16 de setembre de 2019
BAREM de conformitat amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitat de 3 de maig de 2012 (publicada al BOIB núm. 64, de 5 de maig de 2012)i annex 5 de la
Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 25 de febrer de 2019 (publicada al BOIB núm. 30, del 7 de març de 2019).
CRITERIS PRIORITARIS
I. Existència de germans matriculats al centre en el qual se sol·licita la plaça o pare, mare o tutor/a que hi treballin:
a) Primer germà o germana al centre: ............................................................................................................................................................................................................................. 4 punts
b) Per cada un dels germans següents: ..............................................................................................................................................................................................................................3 punts
c) Pel pare, mare o tutor/a que treballi al centre: ..............................................................................................................................................................................................................4 punts
d) En el cas que ambdós, el pare i la mare o els tutors legals, treballin al centre: .............................................................................................................................................................7 punts
II. Ubicació del domicili de l’alumne/a o del lloc de treball del pare, mare, o tutors legals dins la zona d’influència del centre sol·licitat: ...................................................... Màxim: 5,5 punts
a) Domicili de l’alumne/a o, alternativament, lloc de treball del pare, de la mare, d’algun tutor legal, o de l’alumne/a si té l’edat legal de treballar, dins la zona d’influència del centre
sol·licitat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....2 punts
b) Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: ............ .........1,5 punts
c) Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: ...................... .....0,5 punts
El mínim de temps de residència o treball per poder computar la fracció de l’any és de dos mesos complerts.
III. Resta dels domicilis: .............................................................................................................................................................................................................................................0 punts.
IV. Renda de la unitat familiar de l’any 2017: (SMI = salari mínim interprofessional)
a) Renda anual familiar igual o inferior a l’SMI: ...........................................................................................................................................................................................................1,5 punts
b) Renda anual familiar superior a l’SMI i inferior o igual al doble de l’SMI: ……………………………………………………………………………………………………………….1 punt
c) Renda anual superior al doble de l’SMI i inferior o igual al triple de l’SMI: .............................................................................................................................................................0,5 punts
d) Renda anual superior al triple de l’SMI: .......................................................................................................................................................................................................................0 punts
V. Pertinença a família nombrosa o monoparental
a) Família nombrosa especial: ..........................................................................................................................................................................................................................................2 punts
b) Família nombrosa general: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...1 punt
c) Família monoparental:.......................................................................................................................................................................................................................................................... 1 punt
VI. Concurrència de discapacitat en l’alumne/a o en el pare, la mare o tutor/a legal o en algun germà/ana: ........................................................................................................... Màxim: 2 punts
a) En l’alumne/a: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...1 punt
b) En el pare, la mare, tutor/a o algun dels germans: …...…………………………………………………………………………………………………………………………………….1 punt
CRITERIS COMPLEMENTARIS
I. Concurrència en l’alumne/a d’una malaltia crònica ……………………………………………………………………………………………………………………………………...1 punt
II. Altres circumstàncies: ............................................................................................................................................................................................................................................ Màxim 1 punt
a) Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell educatiu: ………………………………………………………………………………………………………1 punt
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA a presentar amb la sol·licitud
(de conformitat amb la Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 25 de febrer de 2019, annex 7, BOIB núm. 30, de data 7/03/2019):
Còpia del DNI o NIE del pare, la mare o dels tutors legals
Llibre de família, certificat naixement o document acreditatiu del Registre Civil de l’infant.
Declaració de responsabilitat en el cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i no s’hagi justificat documentalment la pàtria postestad exclusiva.
DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREM
Per acreditar la guàrdia i custodia de l’infant a efectes de barem, copia de la sentencia judicial o de la pàgina corresponent del llibre de família, certificat naixement o
document acreditatiu del Registre Civil de l’infant.
Per justificar la proximitat del domicili, certificat d’empadronament del pare i de la mare, o dels tutors, i de l’alumne/a expedit per l’ajuntament, amb indicació de les
darreres variacions padronals, sols en el cas que no es marqui la casella que autoritza a accedir a la informació relativa al padró municipal.
Per justificar la proximitat del lloc de treball: Certificat de vida laboral, certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques (autònom), certificat expedit per
l’empresa, amb indicació de l’adreça exacta del lloc de feina, així com l’antiguitat (compte aliè)
Per acreditar la renda per capita de la unitat familiar, còpia de la declaració anual de l’IRPF de l’any 2017 o certificat de renda emès per l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària, tan sols en el cas que no es marqui la casella que indica que s’autoritza a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a accedir a la informació
fiscal de la persona o persones interessades.
Per acreditar la situació de família nombrosa, còpia del títol oficial en vigor expedit a l’efecte per l’òrgan competent de conformitat amb el que preveu l’article 5 de la
Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de famílies nombroses.
Per acreditar una discapacitat, tant de l’infant com del pare, la mare, els germans o els tutors, certificat que indiqui el tipus i el grau de discapacitat emès per l’òrgan
competent (mínim 33%)
Per acreditar una malaltia crònica de l’alumne (malalties recollides a la normativa), certificat mèdic oficial.
El criteri de fill de família monoparental s’acreditarà mitjançant documentació oficial on consti que la pàtria potestat recau en un sol progenitor o amb el llibre de família
on figuri un sol progenitor.
Per acreditar la situació de família reconstituïda, document que acrediti matrimoni o situació de parella de estable, document que acrediti que el pare, mare o tutor/a legal
exerceix la guarda i custòdia.
Per acreditar els casos de preadopció, adopció o acolliment, resolució administrativa de la mesura judicial o certificació emesa per l’entitat corresponent.
Per acreditar un trasllat de lloc de feina degut a mobilitat forçosa, carta on es notifica el trasllat o certificat emès per l’empresa en el qual s’expresi el motiu
Per acreditar la circumstància derivada d’actes de violència de genere, documentació que ho justifiqui.

DECLARACIÓ JURADA EN CAS DE CONSTAR NOMÉS LA SIGNATURA D’UN DELS TUTORS
LEGALS A L’IMPRÈS DE SOL·LICITUD
Curs escolar 2019-2020

Pare/mare/tutor legal:
DNI/NIE/passaport:
Nom de l’alumne/a:
- Que formalitza la sol·licitud d’escolarització del seu fill/de la seua filla sense fer constar la signatura de l’altre
progenitor i els motius d’aquesta omissió són els que a continuació s’exposen:

- Que es compromet a informar el progenitor absent de les decisions adoptades a l’àmbit acadèmic.

I perquè així consti als efectes oportuns, sign aquest document a
_________________, ______ d________________________ de 2019

El pare / La mare / El tutor legal,

Signat: _________________________________________________________

