CALENDARI PREINSCRIPCIONS I
MATRICULACIONS CURS 2021/22

PREINSCRIPCIONS: Del 10 al 21 de maig.
PUBLICACIÓ LLISTES PROVISIONALS: 1 de juny.
RECLAMACIONS: del 2 al 8 de juny.
SORTEIG : 11 de juny (a la 13:00 a l’entrada de la llar).
PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES: 15 de juny.
MATRICULACIÓ: Del 16 al 22 de juny.
S’acceptaran matriculacions fora de termini, sempre i quan hi hagin places vacants.

PREINSCRIPCIONS CURS 2021/22
PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS:

Del 10 al 21 de maig

LLOC: A la mateixa Llar 7 pometes
HORARI: De 9:30 a 13:00 de dilluns a divendres.
Per a més informació: 972.67.59.46
WEB: www.7pometes.com
E-MAIL: cmei7pometes@hotmail.com

DEL 10 al 21 DE MAIG
DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ :
-Full pre-inscripció (a la mateixa Llar o de la web d’Ensenyament)
-Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
-Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare o tutor/a) o de la tarjeta de residència
en cas de persones estrangeres
-Original i fotocòpia DNI de l’alumne/a, (si en té)
-Original i fotocòpia de la Tarjeta Sanitària de l’alumne/a
-Full d’empadronament a Vilafant de l’alumne/a i de la persona sol.licitant (en cas d’al.legar domicili)
-Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l’empresa, nòmina o autònoms, en cas d’al.legar
lloc de treball i no domicili
-Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la renda mínima de ciutadania
-Original i fotocòpia del certificat de discapacitat (en cas d’al.legar discapacitat)
-Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent emès per la Generalitat de
Catalunya (es cas d’al.legar com a tal)

Documentació i criteris de prioritat
Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre o si el pare, la mare o tutors
legals hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció): 40 punts
Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre (Vilafant): 30 punts.
Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del
pare, la mare, el tutor o tutora, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre
(Vilafant): 20 punts.
En el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, siguin beneficiaris de la renda garantía
de ciutadania: 10 punts
En el cas que l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana tingui una
discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts
CRITERI COMPLEMENTARI
L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts

MATRICULACIONS CURS 2021/22
PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS: Del 16 al 22 de juny
LLOC: A la mateixa Llar 7 Pometes
HORARI: De 9:30 a 13:00 de dilluns a divendres.

Per a més informació: 972.67.59.46
WEB: www.7pometes.com
E-MAIL: cmei7pometes@hotmail.com

DEL 16 al 22 DE JUNY
DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRICULACIÓ :

-Full matrícula (al centre).
-Fotocòpia carnet de vacunacions o, en tot cas, certificat mèdic justificatiu.
-6 fotografies mida carnet de l’alumne/a.
-Fotocòpia nº del compte corrent.

OFERTA de PLACES pel CURS 2021/22
INFANTIL-0 (nascuts al 2021): 8 places.
INFANTIL-1 (nascuts al 2020): 17 places.
INFANTIL-2 (nascuts al 2019): 21 places.
TOTALITAT de PLACES OFERTADES: 46.

