ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
EL PETIT CORB

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ CURS 2021 – 2022
CALENDARI


Publicació de l’oferta de places: 7 de maig de 2021

 Període de presentació de sol·licituds:

del 10 al 21 de maig de 2021

Horari:
Presentació telemàtica a l’adreça preinscripcionselpetitcorb@gmail.com del 10
de maig a les 9, fins al 21 de maig a les 16:30 hores

 Publicació de les llistes de les sol·licituds un cop baremades: 26 de maig
 Període de presentació de reclamacions a les llistes: 26, 27 i 28 de maig


Sorteig de desempat de les sol·licituds amb la mateixa puntuació, si s’escau: 1 de juny

 Publicació de la relació definitiva de sol·licituds admeses: 3 de juny
 Període de matriculació: del 14 al 22 de juny de 2021
CRITERIS DE BAREMACIÓ

1.

Renda familiar fins a 1.900,00 € mensuals/ 26.600 € anuals: 5 punts

2.

Renda familiar fins a 2.200,00 € mensuals/ 30.800 € anuals: 4 punts

3.

Renda familiar fins a 2.500,00 € mensuals/ 35.000 € anuals: 3 punts

4.

Renda familiar fins a 2.800,00 € mensuals/ 39.200 € anuals: 2 punts

5.

Renda familiar fins a 3.100,00 € mensuals/ 43.400 € anuals: 1 punt

Treballar fora de casa tots dos progenitors/tutors, o l'únic progenitor/tutor en cas de família
monoparental: 3 punts

6.
7.

Ser residents a Corbera: 2 punts

Tenir germans/es escolaritzats/des al centre, o que la mare/pare o tutor/a legal hi treballi en el
moment en què es presenta la preinscripció: 2 punts

8.

9.

Ser família nombrosa o monoparental: 1 punt

10.

Tenir a càrrec un membre de la família amb discapacitat amb un grau superior al 33%: 1 punt

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: INFORMACIÓ PRÈVIA
NO serà tingut en compte cap document que no estigui entre els que
s'especifiquen tot seguit.
NO serà tingut en compte cap document que sigui aportat un cop finalitzat el
termini de preinscripció, això és, que no estigui adjuntat a la sol·licitud abans
de les 16:30 hores del dia 21 de maig de 2021, a l’adreça
preinscripcionselpetitcorb@gmail.com
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A TOTES LES SOL·LICITUDS
 Full
de
sol·licitud
de
www.corberadellobregat.cat

preinscripció,

que

trobareu

al

web

municipal

 Original i fotocòpia del llibre de família de la pàgina on és inscrit el nen o la nena, pàgina
dels pares o documents relatius a la filiació.
 Original i fotocòpies dels DNI de la mare i pare o el tutor/a legal o NIE en el cas de
persones estrangeres ( original només de la persona sol·licitant).


Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.

 Si el domicili familiar no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, cal aportar,
també, un volant de convivència expedit a l’Ajuntament i el resguard de la renovació del
DNI.


Certificat de vida laboral actualitzat del pare i de la mare (o tutors legals).
DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREM

 Original i fotocòpia declaració de renda de la unitat familiar corresponent a l'any 2020 (o
documents acreditatius dels ingressos de la unitat familiar durant l'any 2020: certificat de
l’empresa d’ingressos anuals; en el cas de les persones autònomes, les declaracions
trimestrals corresponents a l'any 2020; en el cas de les persones en l'atur, el certificat
d’ingressos de l’atur).
 Original i fotocòpia certificat de vida laboral actualitzats, si s’al·lega que es treballa fora
de casa. Aquest document ja s'haurà lliurat amb caràcter obligatori.


Original i fotocòpia Carnet de família nombrosa o monoparental, si és el cas.

 Original i fotocòpia del certificat que acredita una discapacitat amb grau superior al 33%
de l'alumne/a o d'algun membre de la família o persona a càrrec, si és el cas.

Amb la col·laboració de:

