
L´HORARI DE LA LLAR D’INFANTS 

 

 

 

 

 
 

ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Camí de les Oliveres, s/n 
08272 Sant Fruitós de Bages 

 93 878 89 51 
a8062602@xtec.cat 

llardinfantslesoliveres.blogspot.com.es 
   @llardinfantslesoliveres 

“TIC-TAC”:      de 8:00 a 9:00 h  
 

ENTRADA:           de 8:00 a 8:45 h 
 
MENJADOR:   de 12:30 a 15:30 h 
 
“JOCS” :          de 18:00 a 19:00 h  
 

SORTIDA:            de 18:00 a 19:00 h 

 

 

 

MATÍ:      de 9:00 a 13:00 h (Servei ordinari de matrícula) 
 

ENTRADA:   de 9:00 a 9:30 h 
SORTIDA:    de 12:30 a 13:00 h 
 
TARDA:   de 15:30 a 18:00 h (Servei ordinari de matrícula) 
 

ENTRADA:   de 15:30 a 16:00 h 
SORTIDA:    de 17:30 a 18:00 h 
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LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 

“LES OLIVERES” 
 



 

   
DATES:     Del 8 al 19 de maig de 2023. 
HORARI:  Demanar cita prèvia. 
LLOC:        Llar d’Infants Municipal “Les Oliveres”. 
 
 
 
• Original i fotocòpia del llibre de família. 
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant  

(pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la 
targeta de residència on consta el NIE (en el cas de 
persones estrangeres) o del passaport. 

• La sol·licitud de Preinscripció degudament emplenada 
(la trobareu a la pàgina del Departament d’Educació i 
al Bloc de la Llar d’Infants). 

 
 

DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREM 
Només cal presentar-la si s’al·lega 

 
 

• PROXIMITAT DEL DOMICILI HABITUAL DE L’ALUMNE/A O DEL 
LLOC DE TREBALL DEL PARE, MARE O TUTOR/A: 
Documentació acreditativa del domicili familiar si aquest no   
coincideix amb el que figura al DNI del sol·licitant: 

         

 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 de formalització de Matrícula. 

 
 

 

FORMALITZACIÓ PREINSCRIPCIÓ 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR 



O documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el  
que s’al·lega a efectes de proximitat: 
 

  Certificat emès a l’efecte per l’empresa. En el cas 
d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a 
l’Agencia Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de 
la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens 
d’obligats tributaris (model 036 o 037). 
 

• RENDA ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR: 
Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la 
prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 
 

• DISCAPACITAT DE L’ALUMNE/A, PARE, MARE, TUTOR/A O 
GERMANS: 
Targeta acreditativa vigent de la discapacitat. 
 

• FORMAR PART D’UNA FAMÍLIA NOMBROSA O MONO-
PARENTAL: 
Títol vigent de família nombrosa o monoparental. 
 

• PEL FET QUE L’ALUMNE/A ES TROBI EN SITUACIÓ 
D’ACOLLIMENT FAMILIAR. 
La resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials. 
 

• QUAN S’ACREDITI LA CONDICIÓ DE VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE O TERRORISME. 

 VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE: 
Acreditació per qualsevol dels mitjans establerts a l’art. 23 
de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures 
de protecció integral contra la violència de gènere. 

 VÍCTIMA DE TERRORISME: 
Certificat emès per la Subdirecció General de Suport a les 
Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior. 

 


