
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL CUC 

LA GRANADA 
 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2020-21 

 

 Presentació de sol·licitud i documentació acreditativa: del 13 al 22 de maig del 2020  

 Publicació de la llista provisional amb les puntuacions: 2 de juny del 2020   

 Període de reclamacions (sobre la puntuació): de 3 al 9 de juny del 2020 

 Publicació de la llista definitiva d’alumnat admès: 16 de juny del 2020   

 Període matriculació: del 17 al 23 de juny del 2020 (es comunicarà a totes les famílies 
com es farà aquest tràmit) 

 
 
IMPRÈS I DOCUMENTACIÓ 

 

L’imprès de sol·licitud es podrá demanar per correu electrònic al centre o també el podeu 
trobar per internet, a la  web del Departament d’Ensenyament (Gencat.educació   preinscripció 
primer cicle educación infantil)  
Junt amb aquest imprès, cal presentar la següent documentació: 
 

1) Documentació identificativa: 
 

 Fotocòpia del llibre de familia. Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució 
d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal), si la persona 
sol·licitant és estrangera, original i fotocòpia de la tarjeta de residència on consta el 
NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del 
país d’origen. 

De forma extraordinària, les dades d’identificació dels alumnes extrangers també es poden 
acreditar amb el document d’identitat i llibre de familia dels país d’origen. 

 
2) Documentació acreditativa dels criteris  de puntuació si n’hi ha.(S’ha de presentar 

només per al criteri o criteris de prioritat al.legats a la sol·licitud de preinscripció) 
 
 
CRITERIS DE PUNTUACIÓ 

 

Criteris generals: 

 Quan L’alumne o alumna té germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals 
que hi treballen en el moment en que es presenta la sol·licitud de preinscripció:   40 
punts. 
Documentació que cal presentar:  

- el centre comprova directament aquestes circumstàncies. 

 Quan el domicili de la persona sol·licitant es troba a l’àrea de proximitat del centre 
(en aquest cas, el mateix municipi):  30 punts 
Documentació que cal presentar:  

- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la tarjeta de residència on  consta 
el NIE en cas de persones estrangeres.  

- Quan el domicili del D.N.I. o el de la tarjeta de residència de la persona sol·licitant 
no coincideixi amb el que posa a la sol·licitud, s’haurà de portar un document fet 
per l’Ajuntament, que demostri que és aquell el domicili habitual. (Certificat o 
volant municipal de convivència, on ha de constar que l’alumne conviu amb la 
persona sol.licitant). No és suficient estar empadronat. 



 Quan el pare, mare o un dels tutors legals tenen el seu lloc de treball dins de l’àrea de 
proximitat del centre (el mateix municipi): 20 punts (aquest criteri s’agafarà en 
comptes del domicili, però no es poden sumar) 
En aquest cas s’acreditarà mitjançant una còpia del contracte laboral o d’un certificat 
emès a aquest efecte per l’empresa. 

 Quan el pare o la mare (o tutor/a legal) sigui beneficiari de l’ajut de la renda mínima 
d’inserció: 10 punts 
Documentació que cal presentar:  

- Haurà de presentar la documentació acreditativa de ser beneficiari d’aquesta 
prestació econòmica. 

 Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà 
o germana: 10 punts 
Documentació que cal presentar: 

- Fotocòpia del Certificat  de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, 
emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els 
certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats 
autònomes. 

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al  33% els pensionistes de 
la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau 
total, absoluta o de gran invalidesa i de les clases passives que tenen reconeguda una 
pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 
 
Criteri complementari: 

 L’alumne o alumna forma part d’una familia nombrosa o monoparental: 15 punts 
Documentació que cal presentar: 

- Fotocòpia  del títol de familia nombrosa o monoparental vigent. 
 

 
Si la preinscripció es fa per correu electrònic, es podrá enviar els documents escannejats o 
enviant una foto dels mateixos. 
Si s’ha de fer de manera presencial, s’haurà de portar la fotocòpia, i, en cas que no es pugui, 
portar els originals per a fotocopiar al centre. 
 
 
 

 


