DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA I PRESENCIAL 2022-23
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (En el cas de la preinscripció presencial, cal portar la documentació original)
•
•
•

DNI, passaport o NIE de les persones progenitores o persones tutores
Llibre de família (o altres documents relatius a la filiació)

BAREMACIÓ CRITERIS PRIORITARIS
50 PUNTS: Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats/des al centre en
el moment en que es presenta la preinscripció.

•

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
Document de l’escola on està matriculat/da el germà/na que ho acrediti o últim rebut
pagat de l’escola.

Proximitat del domicili o lloc de treball (només una opció):
•

30 PUNTS: Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui dins de l’àrea
de proximitat de la llar d’infants sol·licitada en primer lloc.

•

20 PUNTS: Quan el lloc de treball de les persones progenitores o tutores
estigui dins de l’àrea de proximitat de la llar d’infants sol·licitada en
primer lloc.

•

Quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el DNI, l’Ajuntament ho comprovarà
d’ofici al padró municipal. En el moment de fer la matrícula caldrà presentar el DNI amb
l’adreça actualitzada.

•

Quan s’al·legui el lloc de treball, contracte de treball o certificat emès per l’empresa
amb data abril/maig 2022 on consti l’adreça del lloc de treball. En el cas d’empreses del
polígon de Bufalvent, el certificat ha d’indicar que l’empresa es troba al polígon.

•

Quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el DNI, l’Ajuntament ho comprovarà
d’ofici al padró municipal. En el moment de fer la matrícula caldrà presentar el DNI amb
l’adreça actualitzada.

•

Documentació acreditativa vigent de la prestació econòmica de l’ajut de renda
garantida.

o

o
•

10 PUNTS: Quan es viu a Manresa però no a l’àrea de proximitat de la llar
d’infants sol·licitada en primer lloc.

•

15 PUNTS: Quan les persones progenitores o tutores siguin beneficiàries
de l’ajut de renda garantida de ciutadania.

•

BAREMACIÓ CRITERIS COMPLEMENTARIS
15 PUNTS: Quan l’alumne/a, germans/es, persones progenitores o
tutores acreditin discapacitat de grau igual o superior al 33%.

•

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
Certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició.

•

10 PUNTS: Quan la persona progenitora o tutora legal treballa en el
centre en el moment en que es presenta la preinscripció.

•

Document de la direcció de l’escola que ho certifiqui.

•

10 PUNTS: Família nombrosa.

•

Carnet de família nombrosa vigent de l’infant.

•

10 PUNTS: Família monoparental.

•

Carnet de família monoparental vigent de l’infant.

•

10 PUNTS: Situació laboral activa de les dues persones progenitores o
tutores o, en el cas de famílies monoparentals, la persona titular.

•

Nòmina del mes de març o abril de 2022 (o bé: certificat de l’empresa amb data abril o
maig 2022 o certificat de vida laboral expedit durant el mes d’abril o maig 2022).
En el cas de treballadors autònoms: última declaració trimestral d’IVA o bé últim rebut
(mes d’abril) de la Seguretat Social d’Autònoms o, si no es pertany al règim de la
Seguretat Social, últim rebut de mutualitat de previsió social.
Situació d’ERTO: document de l’empresa o del SEPE que acrediti la situació. En cas
d’autònoms, justificant de pagament de la quota o bé la sol·licitud d’ajudes dels
autònoms i/o d’aplaçament de pagament de quotes.
Situació d’excedència: document de l’empresa que acrediti que la persona interessada
s’incorporarà a la feina durant el mes de setembre de 2022.

•
•
•
•

10 PUNTS: Alumnat que ha nascut en un part múltiple.

•

Llibre de família

•

10 PUNTS: Alumnat que es trobi en situació d’acolliment familiar.

•

Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

•

10 PUNTS: Víctimes de violència de gènere o terrorisme.

•

La condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans
establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme
s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del
Terrorisme del Ministeri de l’interior.

•

10 PUNTS: Es sol·licita plaça per I0 a una llar d’infants municipal diferent a •
la llar on es té un/a germà/na matriculat/da perquè el centre no oferta
aquest nivell.

Document de l’escola on està matriculat/da el germà/na que ho acrediti o últim rebut
pagat de l’escola.

•

10 PUNTS: Lloc de treball de la persona progenitora o tutora en una de
les llars d’infants públiques de la ciutat i vulgui inscriure l’infant en una
llar d’infants diferent a la qual treballa però de la mateixa titularitat.

•

Document de la direcció del centre que ho acrediti.

PER A MÉS INFORMACIÓ: www.manresa.cat/preinscripicio-llars-infants-maig

