L´HORARI DE LA LLAR D’INFANTS
MATÍ:

9:00 - 13:00 h (Servei ordinari de matrícula)

ENTRADA: de 9:00 a 9:30 h
SORTIDA: de 12:30 a 13:00 h

PREINSCRIPCIONS
CURS 2021-2022

TARDA: 15:30 - 18:00 h (Servei ordinari de matrícula)
ENTRADA: de 15:30 a 16:00 h
SORTIDA: de 17:30 a 18:00 h

ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS
“TIC-TAC”:

8:00 - 9:00 h

ENTRADA:

de 8:00 a 8:45 h

MENJADOR: 12:30 -15:30 h
“JOCS” :
SORTIDA:

18:00- 19:00 h
de 18:00 a 19:00 h

Camí de les Oliveres, s/n
08272 Sant Fruitós de Bages
93 878 89 51
a8062602@xtec.cat
http:llardinfantslesoliveres.blogspot.com.es

AMB CITA PRÈVIA
93 878 89 51

FORMALITZACIÓ PREINSCRIPCIÓ
DATES:

Del 10 al 21 de maig de 2020

HORARI: De 9:00 a 11:00 h. de dilluns a divendres.
De 16:00 a 18:00 h. els dimarts i els dijous.
LLOC:

Llar d’Infants Municipal “Les Oliveres”.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR
- Original i fotocòpia del llibre de família.
- Original i fotocòpia del DNI del pare i la mare o tutor/a 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 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.
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 de la prestació
econòmica de la renda garantida de ciutadania.
•DISCAPACITAT DE L’ALUMNE/A, PARE, MARE O GERMANS:
Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat igual o superior al 33%,
emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
•FORMAR PART D’UNA FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL:
Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o
monoparental.

