
MATRICULACIÓ A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL
SORRER” DE VIDRERES PEL CURS: 2021/22

A- El calendari del procés de matriculació pel proper curs 2021/2022 és el que marca el Departament
d’Ensenyament  de la Generalitat en la resolució EDU/596/2021 de 2 de març.

Els nens i nenes matriculats actualment a les llars i nascuts a l’any 2019 i 2020 disposen automàticament
de plaça pel curs 2021/22. Per tal de fer la previsió de places vacants pel proper curs caldrà però, que
confirmin la plaça quan les llars ho sol·licitin.

La llar d’infants és un centre educatiu per nens i nenes de quatre mesos fins a tres anys. Pel proper curs
podran sol·licitar plaça a les llars d’infants les famílies amb infants nascuts l’any 2019, el 2020 i els
nascuts des de l’1 de gener al 21 de maig del 2021.

B- CALENDARI DEL PROCÉS DE MATRICULACIÓ

Fases Dates
- Presentació de les sol·licituds del 10 al 21de maig
- Publicació de les llistes amb el barem 1 de juny
- Reclamacions a les llistes del barem 2 al 8 de juny
- Publicació llistes admesos 15 de juny
- Període de matriculació del 16 al 22 de juny

COM ES FARÀ LA PREINSCRIPCIÓ?:
Trobareu un pdf amb el full de sol·licitud a la web de l’Ajuntament. Una vegada omplert l’heu d’enviar al
correu de la llar d’infants “El Sorrer” b7010207@xtec.cat.
Quan la directora rebi el full de sol·licitud es posarà en contacte amb vosaltres per tal d’acordar dia i hora
per venir a la llar a portar la documentació necessària que s’especifica en el punt D d’aquest document.
Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb la direcció del centre per telèfon
660069913 ( Mercè) o per mail b7010207@xtec.cat.
Quan tingueu cita amb la Llar cal que:

- Porteu tota la documentació requerida
- Vingui només una persona per família
- Porteu mascareta

C- PROCÉS DE MATRICULACIÓ

Si el nombre de places vacants és igual o inferior al de sol·licituds, es consideraran admesos tots els nens
i nenes.

Una vegada finalitzat el període de preinscripció si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de
vacants, aquestes es baremaran d’acord amb l’annex 1.

Des del moment de la finalització del període de preinscripció fins a la formalització de la matrícula es
seguirà el procés que s’especifica en el calendari del procés de matriculació.
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D- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA PREINSCRIPCIÓ

- Imprès de sol·licitud adjunt
- Llibre de família
- DNI del pare i de la  mare o tutor. Si són persones estrangeres el passaport o NIE.
- Quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI del sol·licitant cal presentar un certificat

municipal de convivència  de l’ infant on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
- Quan el domicili que s’al·lega és el del lloc de treball del pare/mare o tutor s’ha d’acreditar adjuntant

el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.
- TSI (targeta sanitària individual del nen/a.
- Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem.

(Beneficiari de la prestació econòmica de  la renda garantida de ciutadania)
- Original i fotocòpia del certificat de disminució emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o

per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) de la persona (alumne/a , pare, mare , tutor o
tutora o germans de l’alumne/a) que al·legui aquesta condició. En el certificat s’haurà d’acreditar que
la discapacitat és igual o superior al 33%.

- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta
condició.

E- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

- Número  de compte bancari.
- Fotocòpia del carnet de vacunes del nen/a



ANEX 1

CRITERIS GENERALS EN L’ADMISSIÓ D’ALUMNES

● Quan l’alumne/a té germans o germanes escolaritzats al centre o pares, mares o tutors legals que hi
treballen en el moment que es presenta la preinscripció : 40 punts

● Quan el domicili de la persona sol·licitant es troba a l’àrea d’influència del centre : 30 punts

● Quan a instància del pare o mare, tutor/a es pren en consideració l’adreça del lloc de treball d’un
d’ells i aquest està dins l’àrea d’influència del centre  : 20 punts

● Quan el pare o la mare o tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania : 10
punts

● Quan l’alumne/a, el pare, la mare, tutor/a, un germà o una germana de l’alumne/a acreditin
discapacitat igual o superior al 33% : 10 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS

● Quan el o la sol·licitant figura en un títol vigent que acrediti la consideració legal de família nombrosa
o monoparental: 15 punts

Si després de l’aplicació dels criteris generals i complementaris anteriorment esmentats, subsisteix la
situació d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic el dia 10 de juny a la
una del migdia a la sala d’actes de l’antic Ajuntament



ANEX 2

Les  quotes pel curs: 21/22 són les següents:

Matrícula 60 €/any
Mensualitat mitja jornada ( infants 1 a 3 anys)
De 2/4 de 9 a 2/4  d’1 (8:30 a 12:30)

Residents a Vidreres
No residents

130€/mes
168€/mes

Mensualitat tota la jornada (infants 1 a 3 anys)
De 2/4 de 9 a ¼ de 6 (8:30 a 17:15)

Residents a Vidreres
No residents

165 €/mes
233 €/mes

+ dinar i berenar
Mensualitat tres quarts jornada (infants 1 a 3
anys) De 2/4 de 9 a 3h. (8:30 a 15:00)

Residents a Vidreres
No residents

160€/mes
208€/mes

+ dinar
Mensualitat NADONS  tota la jornada (infants 0
a1 any) De 8:30 a 17:15

Residents a Vidreres
No residents

192,5 €/mes
255 €/mes

+ dinar i berenar
Mensualitat NADONS  tres quarts jornada
(infants 0 a 1 any) De 8:30 a 15:00

Residents a Vidreres
No residents

180€/mes
228€/mes

+ dinar
Menjador:

Fix
Eventual

5 €/dia
6 €/dia

Berenar 1 €/dia

El càrrec de les quotes l’efectuarà el Consell Comarcal dins la primera quinzena del mes

La quota de menjador i berenar serà pels serveis del mes anterior

En cas d’haver-hi més germans a la Llar s’aplicarà una bonificació del 50% en el segon  germà i

successius.

Si s’acredita ser família nombrosa o monoparental s’aplicarà una bonificació del 10%. Cal

demanar-ho a l’Ajuntament una vegada feta la matrícula.

Les bonificacions només s’aplicaran als veïns empadronats a Vidreres amb una antiguitat mínima

de 6 mesos.

QUOTA AMPA ........................................ 30 €/any

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL SORRER”
Passatge  institut, 4   17411-VIDRERES

TELF. 646571809 / 660069913
e-mail – b7010207@xtec.cat


