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Benvolgut/da, 

 

La primera infància és una etapa molt important pel desenvolupament de les persones 

i em plau comunicar-vos que Begur disposa d’un servei de llar d’infants gestionat 

directament per l’Ajuntament amb un equip competent que ofereix al vostre fill/a la 

seguretat i l’atenció necessàries en un ambient familiar. 

 

Per planificar adequadament el curs 2020-21, cal tenir una previsió de les places 

escolars ocupades. És per això que demanem que totes les famílies que vulgueu dur 

el vostre fill/a a la llar d’infants el proper curs (ja sigui el mes de setembre o a mitjan 

curs) dugueu a terme el procés de preinscripció i matrícula: primer cal realitzar la 

preinscripció (la sol·licitud de la plaça) i, posteriorment, la matricula (la seva reserva). 

 

En la situació anormal que vivim a causa de la pandèmia del COVID-19, és preferible 

dur a terme aquest procés de forma telemàtica.  Per aquest motiu, us demanem que 

ens feu arribar els formularis omplerts a mà i la documentació necessària en format 

d’imatge al correu electrònic de la llar d’infants (sesfalugues@begur.cat) posant a 

l’assumpte “Sol·licitud de preinscripció + nom del vostre fill/a”. 

Ara bé, si alguna família no pogués fer-ho de forma telemàtica, es pot fer al registre 

d’entrada  de l’Ajuntament portant en paper la documentació necessària i els 

formularis omplerts (de dilluns a divendres, de 9h a 14 h). 

 

Esperant poder-nos veure aviat, resto a la vostra disposició pel que necessiteu. 

Atentament, 

 

Maria Muriscot Barris. 

Directora. 

 

Begur, 8 de maig de 2020. 
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EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

 

� Quina és la oferta de places escolars pel curs 2020-21? 1 

- Nivell de 1 any (infants nascuts l’any 2019): 12 places. 

- Nivell de 2 anys (infants nascuts l’any 2018): 9 places. 

 

� Quin és el calendari del procés de preinscripció i matrícula? 

- Preinscripció: del 13 al 22 de maig de 2020, ambdós inclosos. 

- Acceptació de les sol·licituds de preinscripció: un cop finalitzada la 

preinscripció i revisades totes les sol·licituds, la direcció de la llar d’infants us 

informarà de la seva acceptació mitjançant trucada telefònica (en cas de no 

respondre, es faran un màxim de tres trucades). 

- Matrícula: del 17 al 23 de juny de 2020. 

 

� Com es fa la preinscripció? 

Enviant la següent documentació al correu electrònic de la llar d’infants (o 

presentant-la en paper al registre d’entrada de l’Ajuntament): 

- Sol·licitud de preinscripció (omplerta a mà, són dos fulls). 

- La resta de formularis que us enviem amb la carta (omplerts a mà). 

- La documentació identificativa i la documentació acreditativa dels criteris de 

prioritat que vulgueu al·legar (al darrera teniu la informació relacionada).  

 

� Com es fa la matrícula? 

Enviant la següent documentació al correu electrònic de la llar d’infants (o 

presentant-la en paper al registre d’entrada de l’Ajuntament): 

- Fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les 

dates corresponents (si no es té, el carnet de salut de l’infant o un certificat 

mèdic oficial amb la informació). Si l’infant no ha estat vacunat per indicació 

mèdica o altres circumstàncies, un certificat mèdic oficial justificatiu. 

- DNI renovat amb la nova adreça (si no es va presentar amb la preinscripció). 

                                                           
1 Es reserva una plaça a cada grup per a infants amb necessitats educatives específiques; en cas que 
restin vacants al final del procés, s’oferiran com a places normals. 
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DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA I ACREDITATIVA PER LA 

PREINSCRIPCIÓ 

 

 

A) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos): 

 

• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

Si l’infant està en situació d’acolliment, la respectiva resolució del Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o 

guardador/a de fet). Si la persona sol·licitant és estrangera, original i fotocòpia 

de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta de 

persones estrangeres comunitàries, document d’identitat del país d’origen. 

 

 

B) Documentació acreditativa dels criteris de prioritat: 

 

• Germans/es escolaritzats al centre o pare, mare, el tutor/a o guardador/a que 

hi treballi en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció � 40 

punts.  

No cal documentació perquè es comproven les circumstàncies directament. 

 

• Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o proximitat del lloc 

de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a (només es pot al·legar 

un dels dos criteris). 

o Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència � 30 punts. 

o Quan el lloc de treball estigui a l'àrea d'influència � 20 punts.  

Documentació que cal presentar: 

o Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant. 

o Quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb la documentació o en cas 

de persones estrangeres sense NIE: certificat municipal de convivència de 

l’infant, on ha de constar que viu amb la persona sol·licitant. 

o Quan es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral 

o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de 

treballadors/es en el règim d'autònoms: còpia del formulari de la 

declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris 

(model 036 i 037). 
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• Renda anual de la unitat familiar en cas que el pare, la mare, el tutor/a o el 

guardador/a siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania 

� 10 punts. 

Documentació que cal presentar: acreditació de ser beneficiari/ària de tal 

prestació econòmica. 

 

• Discapacitat (igual o superior al 33%)2 de l'alumne/a, pare, mare o germans/es 

� 10 punts. 

Documentació que cal presentar:  

o Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la 

discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició (emès pel 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies). 

o També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes 

competents d’altes comunitats autònomes. 

 

• Infant que forma part d’una família nombrosa o monoparental ���� 15 punts. 

Documentació que cal presentar: original i fotocòpia del carnet de família 

nombrosa o monoparental vigent.  

 

 

                                                           
2
 Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els/les pensionistes de la Seguretat 

Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran 
invalidesa i els/les de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per 
incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 


