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INFORMACIÓ PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
LLAR D’INFANTS BALDUFES – Curs 2018 – 2019
1. Projecte Educatiu
Baldufes és la llar d’infants municipal de Camós; una escola petita i rural, familiar i oberta a
l’entorn privilegiat que l’envolta.
Dins l’escola, a través del joc, procurem oferir una gran varietat d’experiències que inviten a la
manipulació, l’experimentació, l’observació, representació, i descoberta de noves sensacions.
Sempre amb la finalitat de donar resposta a les necessitats individuals de cada infant,
respectant el moment evolutiu, els interessos, i el ritme de cadascú. Alhora cuidem els detalls
de vida quotidiana perquè tots ens hi trobem gairebé com a casa.
L’entorn és considerat com un espai més d’aprenentatge, ja que a través d’ell rebem un munt
d’informació molt rica en vivències i descobertes que ens permeten desenvolupar els cinc
sentits i començar a fomentar uns quants valors.
En quant a la relació amb les famílies, considerem que el desenvolupament integral i harmònic
de l’infant només es dóna quan la família i l’escola estableixen un vincle unidireccional. Per
aquest motiu fomentem la col·laboració activa i la participació en la vida diària de l’escola de les
famílies en la tasca conjunta d’educació.

2. Serveis que ofereix l’escola bressol amb els horaris.
SERVEI

HORARI

Servei d’escola

8:45h a 12h i de 14:45h a 17h

Menjador

12h a 15h

Acollida matinal

8h a 8:45h

Acollida de tarda

17h a 18h

3. Oferta de places pel curs 2018-2019
La llar té una capacitat de 41 places. Poden fer preinscripció els infants que tinguin, com a
mínim 16 setmanes l’1 de setembre de 2018.
Com a llar d’infants de consideració rural els agrupaments segons edats són flexibles atenent a
la demanda de cada curs escolar. Per tant, es farà una llista única de sol·licituds per assignar
les places disponibles.
Les places vacants pel curs 2018-2019, després de confirmar la continuïtat dels infants inscrits
actualment, són 22:
Places per infants nascuts en 2016, 2017 i 2018
Places

Oferta curs 2018_2019

Ordinàries

NEE

19

3

Les places de NEE (Necessitats Educatives Especials), que s’han de reservar per llei en el
procés de preinscripció, passen a ser ordinàries si durant aquest procés de preinscripció no es
cobreixen.
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4. Calendari de preinscripció i matriculació.
FASES

DATES
Dimarts 24 d’abril 2018, de 9.30h a
11.30h
i Dimecres 25 d’abril 2018, de 15.30h a
17h

Jornades de portes obertes
Presentació de sol·licituds

Del 30 d’abril a l’11 de maig 2018*

Publicació de llistes de sol·licituds amb la
puntuació provisional

Dimarts 22 de maig 2018

Termini per presentar reclamacions

Del 23 al 25 de maig 2018

Sorteig públic (si s’escau)

Dilluns 28 de maig 2018 a les 17h

Publicació de llistes de sol·licituds amb la
puntuació definitiva (resoltes les reclamacions)

Divendres 1 de juny 2018

Publicació de llistes d’admesos i d’espera

Divendres 1 de juny 2018

Període de matriculació

Del 4 al 8 de juny 2018

*El 30 d’abril l’escola romandrà tancada per dia de lliure disposició.

5. On fer la preinscripció
Llar d’infants municipal Baldufes
Carrer Cruanyes, 3
973 070 014
Matins: de dilluns a divendres de 9.15h a 11.30h
Tardes: dimarts i dijous de 15.15h a 17h
Omplir preinscripció a través del link
https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/82-baldufes que trobareu a la
pàgina web de l’Ajuntament de Camós (http://www.camos.cat).
Lloc:
Adreça:
Telèfon:
Horari:

6. Baremació

CRITERIS GENERALS

CRITERIS

PUNTS

Existència de germans o germanes escolaritzats al centre o si el pare, la
mare, el tutor o la tutora hi treballen.

40

Domicili al·legat a l’efecte del criteri de proximitat al centre:
 Quan el domicili habitual dels pares o dels avis és a Camós
 Quan el lloc de treball es troba dins l’àrea d’influència, és a dir, a
Camós, especificant l’adreça i la raó social.

30

Família beneficiària de la renda mínima d’inserció

10

Discapacitat de l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, un germà o una
germana, igual o superior al 33%

10
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Família nombrosa o monoparental

15

Malaltia crònica de l’alumne (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic
Alumnes que hagin tingut el pare, la mare, els tutors o els germans
escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals,
al centre per al qual es presenta la sol·licitud

10
5

7. Documentació per formalitzar la preinscripció
Documentació criteris generals
 Original i còpia del DNI del pare/mare, tutor o guardador/a de fet.
 Original i còpia del llibre de família.
 Original i còpia de la targeta sanitària de l’infant.
Documentació complementària:
(s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de
preinscripció)
-

Domicili dels avis: original i fotocòpia del certificat d’empadronament on consti el domicili on
viuen els avis de l’infant. I llibre de família dels avis.

-

Lloc de treball: original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l’empresa (nòmina o
autònoms) només si s’al·lega el lloc de treball i no el domicili. En el cas de treballadors en
el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita
amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens
d'obligats tributaris (model 036).

-

Renda anual: documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la
renda mínima d’inserció.

-

Discapacitat: Original i fotocòpia del certificat de discapacitat emès pel Departament de
Benestar Social i Família o per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques o pels organismes
competents d’altres comunitats autònomes. Es consideren afectats per una discapacitat igual o
superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat
permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una
pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

-

Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o
monoparental vigent.

-

Malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els
celíacs: Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat
mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació
corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una
malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els
celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

L’acreditació de les circumstàncies al·legades s’ha d’efectuar dintre el període de preinscripció.
La falsedat de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin
correspondre.
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8. On fer la matrícula
Lloc:
Adreça:
Telèfon:
Horari:

Llar d’infants municipal Baldufes
Carrer Cruanyes, 3
973 070 014
Matins: de dilluns a divendres de 9.15h a 11.30h
Tardes: dimarts i dijous de 15.15h a 17h

9. Documentació per formalitzar la matrícula





Original i còpia llibre de vacunes
2 fotos mida carnet
Rebut de pagament de la matrícula (l’ ingrés es fa a través del Servicaixa amb
un document que us facilitem a Baldufes o per email).
Dades bancàries a on s’ha d’efectuar el cobrament mensual (SWIFT BIC i
IBAN, per emplenar el formulari de ‘Norma SEPA’ que us facilitarem a
Baldufes).

10. Tarifes curs 2018- 2019
SERVEI
Matrícula
Quota de material

HORARI

Servei d’escola bressol

8:45h a 12h i de 14:45h a 17h

Menjador i descans

12h a 15h

Biberoneria (nadons que encara

12h a 15h

no tenen introduïda la verdura)

Matinal:

TARIFES 2017-2018
150 € / curs
30€ / curs

8:00h a 8:45h

Acollida
De tarda : 17h a 18h

190 € / mes
Fix*
6,62 € / dia
Esporàdic 7,38 € / dia
Fix*
3 € / dia
Esporàdic 3,10 € / dia
Fix
24 € / mes
Esporàdic 2,70 € / dia
Fix:
31.26 € / mes
Esporàdic 3,59 € / dia

* Es considera fix a partir de 10 dies al mes.

Bonificacions:
1) Les famílies que tinguin dos o més fills gaudint del servei de llar d’infants municipal,
és a dir, que hi hagi dos o més germans en el centre, tindran les següents bonificacions:
Segon germà en el centre, 15% en la quota del segon germà.
Tres o més germans en el centre, 20% en la quota del tercer germà i següents.
Aquesta bonificació només tindrà lloc quan els ingressos ponderats de la família no superin 5,5
vegades el salari mínim interprofessional i es farà a petició dels interessats, els quals hauran
d’acreditar tenir-hi dret presentant la declaració de renda corresponent a la darrera anualitat.
2) Les famílies empadronades a Camós tenen la possibilitat de sol·licitar una subvenció
mensual extraordinària de l’Ajuntament de Camós. Tota la informació dels terminis i
documentació que cal presentar la obtindreu adreçant-vos al propi Ajuntament, a on també es
fan totes les gestions d’aquesta subvenció.
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