CURS 2019-2020
CRITERIS PER A L'ADMISSIÓ D'INFANTS AL SERVEI ESCOLAR ORDINARI
DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
CRITERIS PRIORITARIS I LLUR PUNTUACIÓ
DESCRIPCIÓ DEL CRITERI

PUNTUACIÓ

Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats al
centre o pares o tutors o guardadors legals o de fet que hi treballen
en el moment en què es presenta la preinscripció

40 punts

a) Domicili habitual de l'alumne/a a Rubí (zonificació única) (1)
30 punts

b) Lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o
guardadora legal o de fet: quan l'alumne/a tingui domicili fora de
Rubí i es prengui en consideració l'adreça del lloc de treball situat a
Rubí (zonificació única)

20 punts

Aquests dos criteris són incompatibles entre sí.
Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor o tutora,
guardador o guardadora legal o de fet, germà o germana, igual o
superior al 33%
Quan el pare o la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora legal
o de fet, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció,
calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora

10 punts

10 punts

(1) Domicili: S'aplicarà aquest criteri quan el domicili que consti en el/s document/s
d'identitat d'obligada presentació estigui radicat a Rubí i, almenys, un d'ells
coincideixi amb el domicili declarat de l'alumne/a en la sol·licitud de preinscripció.
CRITERIS COMPLEMENTARIS I LLUR PUNTUACIÓ
DESCRIPCIÓ DEL CRITERI

PUNTUACIÓ

Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental
Pel fet que l'alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecti
el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs

15 punts

Trobar-se tots els membres de la unitat familiar (1) en alguna de les
dues situacions següents:
a) Situació d'ocupació (2)
b) Situació de desocupació recent (3)

5 punts

5 punts
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(1) Unitat familiar: S'entén per unitat familiar el pare i la mare, el tutor o la tutora, el
guardador o la guardadora legal o de fet de l'alumne/a, i també, quan s'escaigui,
els seus cònjuges o altres persones unides per anàloga relació d'afectivitat, que
convisquin en el mateix domicili, segons les dades que resultin del Padró Municipal
d'Habitants.
(2) Situació d'ocupació: Estar desenvolupant en el mes d'abril de 2019 una activitat
laboral per compte pròpia o aliena.
(3) Situació de desocupació recent: No desenvolupar cap activitat laboral, per
compte pròpia o aliena, des del mes de novembre de 2018, com a màxim, sempre i
quan s'acreditin aquests dos requisits conjuntament:
a) Un període d'ocupació mínim de 12 mesos, consecutius o no, dins els 24 mesos
previs a la desocupació.
b) Trobar-se en alguna d'aquestes dues situacions:
b.1) Haver-se inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat en alguna de les
Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya dins els trenta dies hàbils
següents a l'inici de la desocupació i figurar en aquesta mateixa situació en el mes
d'abril de 2019.
b.2) Haver iniciat qualsevol tràmit per a la constitució d'una ocupació autònoma o
per compte pròpia dins els trenta dies hàbils següents a l'inici de la desocupació.

DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA QUE CAL ACOMPANYAR A LA
PREINSCRIPCIÓ

DOCUMENTACIÓ COMUNA:
¾ Imprès de sol·licitud.
¾ Original i fotocòpia del llibre de família (pàgines on figuren els pares i el fill a
inscriure) o certificat literal de naixement del fill a inscriure o altres documents
acreditatius de la filiació.
¾ Original i fotocòpia del DNI del pare i de la mare i, si es tracta de persones
estrangeres, el NIE o passaport.
Quan l'infant estigui sota tutela o guarda legals caldrà aportar la resolució judicial o
administrativa que l'acrediti. Si l'exercici de la tutela o guarda recau en persones
físiques, caldrà presentar el document d'identitat de la persona o persones
nomenades per a l'exercici del càrrec.
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Quan l'infant estigui sota guarda de fet caldrà aportar els corresponents informes
emesos pels serveis socials que estiguin intervenint i el document d'identitat de la
persona o persones que l'exerceixin.
En cas que no sigui possible aportar el document d'identitat corresponent a una
d'aquestes persones, sigui per nul·litat, divorci o separació matrimonial, ruptura
d'anàloga relació d'afectivitat o qualsevol altre motiu, caldrà justificar-ho.
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A DETERMINATS CRITERIS:
Proximitat del lloc de treball:
¾ Una còpia del contracte de treball o un certificat emès a aquest efecte per
l'empresa o qualsevol altre document que acrediti que el lloc de treball o d'exercici
de l'activitat és a Rubí.
Discapacitat: Caldrà presentar algun o alguns d'aquests documents:
¾ Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui
aquesta condició, emès pel departament competent de la Generalitat de Catalunya,
per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents
d'altres comunitat autònomes. En tot cas caldrà acreditar una discapacitat igual o
superior al 33%.
¾ Original i fotocòpia de la resolució dictada per l'organisme competent de la
Seguretat Social que reconegui una pensió d'incapacitat permanent de grau total,
absoluta o de gran invalidesa.
¾ Original i fotocòpia de la resolució dictada per l'organisme competent de la
Seguretat Social que reconegui als pensionistes de classes passives una pensió de
jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Renda anual de la unitat familiar:
¾ Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la
renda mínima d'inserció (RMI)
Condició legal de família nombrosa o monoparental:
¾ Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
Malaltia crònica:
¾ Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat
mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació
corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té
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diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

Situació d'ocupació:
Treballadors per compte aliena:
¾ Informe de vida laboral o certificat emès per l'empresa o nòmina o qualsevol
altre document que acrediti que la persona estava contractada en el mes
d'abril de 2019.
Treballadors per compte pròpia: Caldrà presentar algun d'aquests documents:
¾ Informe de vida laboral que acrediti que la persona estava donada d'alta en
el mes d'abril de 2019 en el règim especial de la Seguretat Social de
treballadors autònoms.
¾ El rebut acreditatiu del pagament de la quota del mes d'abril de 2019 del
règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms o de la
mutualitat corresponent o qualsevol altre document que acrediti que en el mes
d'abril de 2019 la persona estava desenvolupant una activitat per compte
pròpia
Situació de desocupació recent: Caldrà presentar tots aquests documents:
¾ Document emès per l'empresa acreditatiu de la data de finalització de la
relació contractual o declaració de baixa en el cens d'obligats tributaris
presentada davant l'administració tributària.
¾ Certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya acreditatiu
de la inscripció com a demandant d'ocupació no ocupat, on consti l'antiguitat i
els períodes d'inscripció, o documentació que acrediti haver iniciat qualsevol
tràmit per a la constitució d'una ocupació autònoma o per compte pròpia.
¾ Informe de vida laboral o certificats emesos per l'empresa o empreses,
nòmines, declaracions trimestrals d'IVA i IRPF o qualsevol altre document que
acrediti un període d'ocupació mínim de 12 mesos, consecutius o no, dins els
24 mesos previs a la desocupació.

Aprovats a la Junta de govern local 29/03/2010
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