DECRET DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ NÚM. 8/2018, D’ADMISSIÓ D’INFANTS ALS
CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE DEL MUNICIPI DE
VACARISSES (EB EL XIC I EB EL CUC) CONVOCATÒRIA CURS 2018-2019.
Vist que el Decret 75/ 2007, de 27 de març, publicat al DOGC núm. 4852, de 29.3.2007,
estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres educatius en els ensenyaments
sufragats amb fons públic.
Vista Resolució ENS/603/2018, de 24 de març, per la qual s'aproven les normes de
preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres
centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 20182019.
Vist l’article 16.2 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de
l’educació infantil i els requisits dels centres, on s’estableix que d’acord a l’article 20 del mateix
Decret, els ajuntaments que assumeixin competències en matèria d’admissió d’alumnat, poden
establir el corresponent procés, el qual s’ha de regir, en tot cas pel previst en la normativa que
regula l’admissió d’alumnat.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 391/2016, de data 25 de
novembre de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 12 de desembre de 2016.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la següent oferta de places curs 2018-2019:
Any naixement
2016
2017
Total

EB EL CUC
vacants
4
4
8

EB EL XIC
vacants
11
11
22

Any naixement
2018
Total

A determinar el centre segons
sol·licituds*
vacants
8
8

* S’ofereixen 8 places per als nascuts a l’any 2018 al municipi, es determinarà el centre on
ubicar el grup segons les sol·licituds rebudes.
Per garantir la integració de l’alumnat amb necessitats educatives especials s’establirà la
reserva d’una plaça escolar per grup. Les places reservades s’assignaran d’acord amb el
procediment establert a la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer.
SEGON.- Aprovar el següent calendari per al procés de preinscripció i matriculació d’alumnat a
les escoles bressol públiques municipals de Vacarisses:
Període de presentació de sol·licituds: del 30 d’abril a l’11 de maig de 2018 a l’Ajuntament de
Vacarisses.
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 22
de maig de 2018.
Termini per presentar una reclamació: del 23 al 25 de maig de 2018.

Sorteig públic per adjudicar les places en cas d’empat a la sala de Plens de l’Ajuntament de
Vacarisses: 25 de maig de 2018, a les 14 h.
Publicació de la relació definitiva d’alumnat admès: 1 de juny de 2018.
Període de matrícula: del 4 al 8 de juny de 2018 ambdós inclosos, a l’Ajuntament de
Vacarisses.
TERCER.- Modificació de l’oferta de places:
A la vista de les dades de preinscripció i de les necessitats d’escolarització l’Ajuntament de
Vacarisses pot modificar el nombre de grups. La relació d’alumnat admès es fa d’acord amb
l’oferta de places definitivament assignades. Les modificacions si s’escau, es comuniquen i es
fan públiques pels mateixos mitjans que l’oferta inicial.
QUART.- Aprovar els següents criteris i barems per a l’admissió de l’alumnat:
Criteris generals:
- Existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o de pares/
mares i/o tutors legals que hi treballin en el moment en que es presenta la preinscripció: 40
punts.
- Proximitat del domicili:
En el cas del grup de nascuts al 2018 :
1. Domicili dins del municipi: 30 punts.
2. Adreça del lloc de treball dins del municipi: 10 punts.
En el cas del grup de nascuts al 2016 i 2017 :
1. Domicili dins l’àrea de proximitat: 30 punts.
2. Quan el domicili és al mateix municipi al del centre però no en la seva àrea
de proximitat: 20 punts.
3. Adreça del lloc de treball dins del municipi: 10 punts.
- Renda anual de la unitat familiar: quan siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima
d’inserció, calculat en funció dels fills que tinguin: 10 punts.
- Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans: quan acreditin una discapacitat de
grau igual o superior al 33%: 10 punts.
- Famílies en què treballen tots dos progenitors/tutors o un de sol progenitor/a en el cas de
famílies monoparentals: 5 punts.
Criteris complementaris:
- Família nombrosa o monoparental: 15 punts.
- Si l’alumne pateix una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic,
inclosos els celíacs: 10 punts.
La documentació acreditativa a presentar dels diferents criteris de baremació i l’ordre
d’aplicació dels criteris generals i complementaris, correspondrà a l’establer a l’ENS/406/2017,
de 24 de febrer, no obstant en el cas d’acreditar que tots dos progenitors treballin caldrà
adjuntar original i fotocòpia del full de salari de març de tots dos progenitors/res. Les famílies
amb un sol progenitor/a o tutor/a que treballi (monoparental) tenen la mateixa consideració. Per
autònoms caldrà presentar original i fotocòpia del rebut de març d’autònoms, i l’última
declaració trimestral de la seva activitat. En el cas de baixa per maternitat caldrà presentar

certificat original de l’empresa en data del mes d’abril al·legant la situació actual, i original i
fotocòpia de la carta de maternitat de la seguretat social.
CINQUÈ.- Nomenar la comissió d’adjudicació de places d’escola bressol, que supervisarà el
procés d’adjudicació i el compliment de les normes que el regulen, així com facilitar
l’acolliment, l’orientació i l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
-

La regidora d’Educació o persona en qui delegui.
La Tècnica d’Educació de l’Ajuntament.
Les directores de les escoles bressol municipals o persona en qui deleguin.
Un educador/a de les escoles bressol municipal.
Dos pares i/o mares del Consell Escolar
Una professional dels Serveis Socials.
Un/a professional de l’EAP o CDIAP del sector corresponent, si s’escau.

SISÈ.- Notificar aquesta resolució a les Escoles Bressol Municipals, EB El CUC i EB El XIC i
publicar-la al tauler d’anuncis de la Regidoria d’Educació als efectes oportuns
Vacarisses, 9 d’abril de 2018

Clara Fuster i Ramón
Regidora d’Educació
Ajuntament de Vacarisses

Joan Amengual i Tomé
El Secretari

