Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Educació
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS L’ESPÍGOL, EL
CARGOL I ELS TRES PINS - CURS 2020-21
HORARIS I CALENDARI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
Horari de matí: de 9h a 13h
Horari de tarda: de 15h a 17h
Horari amb servei de menjador: de 9h a 17h
Horari del servei d’acollida de matí: de 7.45h a 9h (aquest servei es donarà només si hi ha un
nombre mínim d’infants inscrits)
Horari del servei de permanència de tarda: de 17h a 18h (aquest servei es donarà només si hi
ha un nombre mínim d’infants inscrits)
Calendari escolar: el curs començarà el divendres 4 de setembre de 2020 i finalitzarà el
divendres 23 de juliol de 2021. L’Ajuntament aprovarà el calendari del curs 2020-21. El
calendari d’adaptació l’aprovarà el consell escolar de cada centre i es preveu que finalitzi com a
màxim el 17 de setembre. Tots els infants que s’incorporin a la llar d’infants municipal han de
seguir un període d’adaptació.
PREU PÚBLIC CURS 2020-21 (ORDENANÇA GENERAL NÚM. 50 ANNEX 3 SERVEI DE
LLARS D’INFANTS MUNICIPALS)
Concepte
Llar d’Infants l’Espígol, els Tres Pins i el Cargol
Despeses d’inscripció i material (1 pagament per curs)

170€

Quota mensual d’escolarització (de setembre a juny) (1)

170€/mes
Quota mig mes (2)
85€/mes
Quota del servei de menjador (dinar i berenar, preu diari si es fan més de
6,76€/dia
10 àpats al mes)
Quota del servei de menjador (dinar i berenar, preu diari si es fan fins a 10
7,32€/dia
àpats al mes)
Quota del servei de menjador lactants (preu diari si es fan més de 10 àpats
5,07€/dia
al mes)
Quota del servei de menjador lactants (preu diari si es fan fins a 10 àpats
5,49€/dia
al mes)
Quota mensual del servei ampliat de matí (de 7.45h a 9h)
27,04/mes
Quota diària del servei ampliat de matí (3)
4€/dia
(1) El mes de juliol és gratuït. Els sol·licitants de bonificació del servei de llar d'infants podran
demanar a la direcció del centre el pagament en dues quotes.
(2) Aquesta quota és d’aplicació en els casos que la família formalitza la matrícula fora de
termini i una vegada iniciat el curs i sempre que es correspongui a 9 o menys jornades escolars
(només el mes d’inici d’escolarització de l’infant).
(3) Només es podrà fer ús del servei ampliat de matí de manera esporàdica 5 dies al mes com
a màxim.
Notes específiques annex 3:
1) Les persones en situació de risc d’exclusió social podran sol·licitar a Serveis Socials
municipals un ajut per a l’assistència a les llars d’infants municipals i/o menjador segons indiqui
el projecte d’ajuts escolars, assistència a la llar d’infants i/o menjador Tegar, activitats
extraescolars i de suport vigent.
2) Els alumnes amb més de dos rebuts impagats perdran el dret de la plaça escolar que ocupen,
sense perjudici d’allò que diu el punt 1.
3) Beneficis Fiscals
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CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PREU PÚBLIC LLAR D’INFANTS CURS 2020-21 –

1.- S’estableix una subvenció per a infants, determinada pels ingressos nets anuals de la unitat
familiar i el nombre de membres que la composen.
RENDA FAMILIAR
Núm. Membres Unitat

Menys de

Fins a

Fins a

Fins a

Mes de

Familiar
2

18.434,00 €

20.842,48 €

23.671,60 €

26.782,92 €

26.782,92 €

3

23.042,50 €

26.053,10 €

29.588,35 €

33.478,92 €

33.478,92 €

4

25.807,60 €

29.179,96 €

33.139,55 €

37.496,52 €

37.496,52 €

5 o més

29.494,40 €

33.348,70 €

37.874,10 €

42.852,24 €

42.852,24 €

Quota escolarització
s/Barem

85€/mes

102€/mes

119€/mes

136€/mes

170€/mes

especials (*)

80,75€/mes

96,90€/mes

113,05€/mes

129,20€/mes

161,50€/mes

Quotes mig mes

42,50€/mes

Quota escolarització
s/Barem amb condicions

85€/mes
51€/mes

59,50€/mes

68€/mes

3,38€/dia

4,06€/dia

4,73€/dia

5,41€/dia

6,76€/dia

3,66€/dia

4,39€/dia

5,12€/dia

5,86€/dia

7,32€/dia

2,54€/dia

3,04€/dia

3,55€/dia

4,06€/dia

5,07€/dia

2,75€/dia

3,29€/dia

3,84€/dia

4,39€/dia

5,49€/dia

Quota menjador
(dinar+berenar) si es fan
més de 10 àpats al mes
Quota menjador
(dinar+berenar) si es fan
fins a 10 àpats al mes
Quota menjador lactants
(preu diari si es fan més de
10 àpats al mes)
Quota menjador lactants
(preu diari si es fan fins a
10 àpats al mes)

(*) Si compleix alguna de les condicions que s’enumeren a continuació:
•
•

Infant amb dictamen de Necessitat Educativa Específica
Família amb discapacitat del 33% o superior de mare, pare, infant escolaritzat a la llar
d’infants i/o germans de l’infant.
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•
•
•

Germans bessons o 2n germà, ambdós escolaritzats en alguna de les llars d’infants
municipals.
Família nombrosa els seves equiparacions segons l’article 2 de la Llei 40/2003 del 19
de novembre de 2003.
Sol·licitants de beca que hagin estat declarats víctimes de violència masclista

3.- Per gaudir de la subvenció, s’hauran de complir els requisits que fixen les Bases per a
l’atorgament d’ajuts a l’escolarització i als menjadors de les llars d’infants municipals vigents, i
presentar la documentació en el període establert a la convocatòria.
4.- Es preveu que en casos de risc social i objecte de seguiment des de Serveis Socials, es faci
una valoració i es pugui aplicar una subvenció addicional sobre la quota resultant de renda
familiar. La quantia de l’ajut anirà d’acord amb el resultat de la valoració, podent arribar al 100%
de les respectives quotes i les despeses d’inscripció i material.

Període d’entrega de sol·licituds d’ajuts pendent d’aprovació.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
El calendari de preinscripció i matrícula és el següent:
•

Presentació telemàtica de sol·licituds: del 13 al 22 de maig de 2020. Trobareu la
sol·licitud a l’enllaç de la pàgina web de la llar d’infants municipal triada en
primera opció o podeu enviar un correu electrònic al centre.

Llars d’infants els Tres Pins
https://www.cavallcartro.cat/escoles/llim-els-tres-pins/
aribas@cavallcartro.cat
tel. 681229819
Llar d’infants l’Espígol
https://www.cavallcartro.cat/escoles/llim-espigol-sant-pere-de-ribes/
asanchezx@cavallcartro.cat
tel. 682380322
Llar d’infants el Cargol
https://www.cavallcartro.cat/escoles/llim-el-cargol/
lbartra@cavallcartro.cat
tel. 686931894

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per municipi. Per a qualsevol dubte, us
podeu posar en contacte directament amb les direccions de les llars d’infants municipals.
Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en
funció de l'evolució de la pandèmia.
•

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2020

•

Presentació de reclamacions: del 3 al 9 de juny de 2020

•

Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 12 de juny de 2020
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•

Llista ordenada definitiva: 16 de juny de 2020

Matrícula
•

Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 17 al 23 de juny de 2020

Documentació (Resolució EDU/576/2020)
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi on consti les
diferents llars d’infants municipals de Sant Pere de Ribes triades seguint l’ordre de prioritat.
Documentació general que cal presentar en tots els casos:
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en
situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de
Treballs, Afers Socials i Famílies.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador
o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on
consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del
país d’origen.
- L'original i una còpia del DNI de l'alumne/a si en té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers
també es poden acreditar amb el document d’identitat o el llibre de família del país d’origen o la
documentació alternativa que la persona pugui aportar.
Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al
criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció):
Criteris generals
a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen.
- Barem: 40 punts.
S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el
moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que el pare o mare o tutor/a legal
treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix
una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el
corresponent nomenament d’interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.
- Documentació acreditativa:
Quan un germà/na està escolaritzat al centre, o el pare o mare o tutor/a legal hi treballa, no
s’ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.
b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de
treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret
civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies):
- Quan el domicili habitual es troba a Sant Pere de Ribes: 30 punts.
- Quan a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/a de fet es pren en consideració, en
comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és a Sant Pere de
Ribes: 20 punts.
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Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es
doni més d’un dels supòsits previstos.
Documentació acreditativa:
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta
el NIE en el cas de persones estrangeres.
- Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de
residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el
certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb
la persona sol·licitant. En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta dins el
termini per a la matricula.
- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una
còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de
treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària
i s’ha d’acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa
en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
c) Renda anual de la unitat familiar.
Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
- Barem: 10 punts.
- Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania.
d) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a, o germans.
Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o
mare, tutor/a, un germà/na de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%.
-Barem: 10 punts.
-Documentació acreditativa:
Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o 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. En tot cas, cal acreditar una
discapacitat igual o superior al 33%.
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 els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió
de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas cal
presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.
Criteris complementaris
a) Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental.
- Barem: 15 punts.
- Documentació acreditativa:
Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.
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