INFORMACIÓ
RELATIVA A LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2016/2017

Termini de preinscripció Del 4 al 18 de maig de 2016
Horari

Matins de 9.00 h a 13.30 h

Lloc

Escola Infantil Toninaina – avinguda del Raiguer, s/n. Telèfon 971.50.29.89

Publicació del llistat provisional d’admesos

Dia 30 de maig de 2016

Els llistats es publicaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a la mateixa escola i a la pàgina web
www.toninaina.com. Es podrà interposar recurs a l'Ajuntament per qualsevol defecte que s’observi en
la puntuació.
Presentació de reclamacions

Del 31 de maig al 2 de juny de 2016

Un cop resoltes, dia 3/06/2016, les reclamacions presentades, es publicarà el llistat definitiu.
Publicació del llistat definitiu d'admesos

Dia 14 de juny de 2016

Els pares dels nins i nines admesos als llistats definitius, per tal de confirmar la plaça, hauran de
formalitzar la matrícula a les oficines de l'escola del dia 15 al 21 de juny de 2016.
Termini de matriculació

15 al 21 de juny de 2016.

Horari

Matins de 9.00 h a 13.30 h

Lloc

Escola Infantil Toninaina – avinguda del Raiguer, s/n. Telèfon 971.50.29.89

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR
Fitxa de sol·licitud de plaça exemplar pel centre . (annex I)
Fitxa de sol·licitud de plaça exemplar per a l’interessat. (annex II)
Còpia del DNI o llibre de família on figura l’alumna.
Còpia del DNI de pare, mare o tutors legals.
Declaració jurada de responsabilitat en cas de només signar uns dels tutors.
(annex IV)
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DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE VALORACIÓ SEGONS BAREM
Còpia de la sentència judicial o de la pàgina corresponent del llibre de família
per acreditar la guarda i custòdia de l’infant a efectes de barem
Certificat expedit pel centre, en cas de tenir-hi germans matriculats
Certificat expedit pel centre, en el cas que el pare, la mare o el tutor legal hi
treballi.
Justificant d’empadronament i convivència de l’alumne, amb expressió
d’antiguitat.
Certificació expedida per l’empresa on treballi o presti els seus serveis el
pare, la mare o tutor legal, amb indicació de l’adreça exacta del lloc de treball,
així com l’antiguitat, per justificar la proximitat del lloc de treball
Còpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques de
l’any 2014 o certificat de renda emès per l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària.
Certificació de la discapacitat de l’alumne emès per l’òrgan competent (mínim
33%).
Certificació de la discapacitat del pare, la mare o tutor legal de l’alumne emès
per l’òrgan competent (mínim 33%).
Còpia del títol oficial de família nombrosa.
Certificat mèdic oficial per justificar una malaltia crònica de l’alumne
(malalties recollides a la normativa. Veure annex III).
Resolució administrativa o certificació emesa per l’entitat corresponent
d’acolliment familiar simple o permanent, preadopció, adopció i acolliment
residencial, en cas de demanar el tractament de germans per infants en
aquesta situació.
Certificació o documentació que acrediti altres circumstàncies rellevants
apreciades pel centre.

Les fotocòpies s'han d'acompanyar sempre de l'original.
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CRITERIS DE BAREMACIÓ
•

Criteris prioritaris:
Generals
1r germà al centre

4,00 punts

Per cada germà més

3,00 punts

Per antiguitat de residència o lloc de feina a Inca: 1,5/any, o fracció
superior a 2 mesos, 0,5. Màxim de punts per a aquest apartat: 5 punts.

5,00 punts

Renda familiar anual: igual o inferior a 1 salari mínim interprofessional.

1,50 punts

Renda familiar anual: superior a l’SMI o inferior o igual a 2 SMI.

1,00 punts

Renda familiar anual: superior a 2 SMI i igual o inferior a 3 SMI.

0,50 punts

Renda familiar anual: superior a 3 SMI.

0,00 punts

Empadronats a Inca o que el lloc de treball del pare, mare o tutor/a
legal sigui a Inca.

2,00 punts

Discapacitat
Alumne/a

1,00 punts

Mare, pare, tutor/a, germà

1,00 punts

Aquest apartat com a màxim podrà tenir 2,00 punts

Criteris complementaris:
Família nombrosa especial (més de quatre germans)

2,00 punts

Família nombrosa general

1,00 punts

Malalties cròniques

1,00 punts

Per infants que hagin tingut germans o germanes al centre (exalumnes)

1,00 punts

Davant empats, es tendran en compte per aquest ordre:
1.
2.
3.
4.
5.

Germans matriculats al centre
Residents o treball a Inca
Renda anual
Discapacitat
Sorteig
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Serveis i preus
HORARI

SERVEI

PREU
RESIDENTS

7.15 h – 13.00 h

Servei educatiu

187,00 €

13.00 h – 15.30 h

Servei de menjador i
descans

6,08 € dia

15.30 h – 17.30 h

Escola tarda mes complet

40,00 €

15.30 h – 17.30 h

Escola tarda per dia

5,00 €

Assegurança mèdica anual

15,03 €

Despeses de noves
matrícules

50,00 €

Material escolar anual

30,00 €

•
•
•
•
•
•
•
•

La quota del Servei educatiu inclou desdejuni i berenar.
La quota de l’Escola tarda inclou berenar.
El Servei de menjador es paga per dies emprats i per mes vençut.
El Servei de tarda per dies i per mes s’abona per mes vençut.
El Servei d’escola general és una quota mensual no diària i s’abona a principi de mes.
L’assegurança mèdica és una quota anual i s’abona en el mes de setembre.
El material escolar és una quota anual i s’abona en el mes de desembre.
Les despeses de noves matrícules només es paguen una sola vegada quan es fa la matrícula,
són a fons perdut.

Places ofertades

Any de
naixement

Infants que promocionen
Places
Aules en
creades funcionament
Infants

N.E.S.E.

2016

14

2

0

0

2015

48

4

15

0

2014

54

3

39

0

Places
reservades

Oferta
places

N.E.S.E.

0

1

N.E

1

12

N.E

2

2

N.E

2

27

N.E

4

2

N.E

1

8
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Annex III Llista de malalties cròniques en pediatria.
•
•
•

•
•

•

•

•

Errors congènits del metabolisme: fenilcetonúria.
Artritis reumàtica juvenil.
Digestives:
o Malaltia celíaca.
o Malaltia inflamatòria instestinal (Crohn, colitis ulcerosa...)
Respiratòries:
o Fibrosi quística.
Cardiovasculars:
o Cardiopaties congènites.
o Oncològiques.
Nefrològiques:
o Insuficiència renal crònica.
o Transplantat renal.
Endocrines:
o Hipotiroïdisme congènit.
o Hiperplàstia adrenogenital congènita.
o Diabetis mellitus.
Neurològiques:
o Epilèpsia.
o Hemofilia.
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