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BASES PER REGULAR L’ADMISSIÓ DE XIQUETS/ES PER AL CURS 2016/2017  
EN L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “ELS XIQUETS” DE FONTANARS DELS ALFORINS  

 

Primer. Objecte.  

L'objecte de les presents bases és regular l'admissió per al curs 2016/2017 en l'escola infantil municipal. 

Segon. Requisits. 

Els  xiquets han de tindre entre 1 i 3 anys, complits en l’any natural.  

Tercer. Termini de presentació d'instàncies 

El període de presentació d’instàncies serà del 25 al 27 d’abril. 

Quart. Dret de permanència. 

L’ ingrés dels xiquets en l'escola infantil municipal garantirà el dret a romandre en la mateixa fins a la 
finalització de les dites ensenyances, sense sotmetre-les a nova baremació. Per tant, els xiquets que van 
ingressar en l'escola infantil en el curs 2015/2016 tenen dret a reserva de plaça en el curs 2016/2017.  

 En el termini de presentació d'instància hauran de comunicar el seu desig de continuar en el curs 
2016/2017. Si no presenten la instància, que s’adjunta com a annex I, s’entendrà que renuncien al dret de 
reserva de la plaça. 
 

Quint. Criteris de baremació. 
 

Si existiren places disponibles per a atendre totes les sol·licituds seran admesos/as tots/es els/les 
xiquets/es. 

 Quan no existisquen places suficients, les sol·licituds d'admissió s'atendran aplicant els criteris 
relacionats a  continuació: 

1. Situació laboral dels pares/tutors: 

 Els dos empleats: 10 punts. 

 Un d'ells empleat: 5 punts. 

2. Família nombrosa i especial: 

 La condició de família nombrosa:  3 punts 

 Família categoria especial: 5 punts. 

3. Empadronament del menor a Fontanars dels Alforins  (almenys un mes abans de l'obertura del període 
de matricula): 5 punts. 

4. Renda de la unitat familiar: 

Umbrals de renda:  

- Umbral 1: 15 punts 

 Famílies de dos membres: fins a  7.278,00 € . 

 Famílies  de tres membres:  fins a 10.606,00 €. 

 Famílies de quatre membres: fins a 13.909,00 €. 

 Famílies de cinc membres: fins a 17.206,00 €. 

 Famílies de sis membres: fins a 20.430,00 €. 
 

 Umbral 2: fins 10 punts 

 Famílies de dos membres: igual o superior fins a umbral 3:  22.594,00 €. 

 Famílies  de tres membres: igual o superior fins a umbral 3: 30.668,00 €. 



 Famílies de quatre membres: igual o superior fins a umbral 3: 36.421,00 €. 

 Famílies de cinc membres: igual o superior fins a umbral 3: 40.708,00 €. 

 Famílies de sis membres: igual o superior fins a umbral 3:  43.945,00 €. 
 

 Umbral 3: 5 punts 
 

 Famílies de dos membres: igual o superior a 24.089,00 €.  

 Famílies  de tres membres: igual o superior a 32.697,00€. 

 Famílies de quatre membres: igual o superior a 38.831,00€. 

 Famílies de cinc membres: igual o superior a 43.402,00 €. 

 Famílies de sis membres: igual o superior a 46.853,00 €. 
 

Per al càlcul de la renda familiar a efectes d’aquestes bases, són membres computables de la família el 
pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, en el seu cas; el sol·licitant, el 
germans solters menors de 25 anys i que convisquen en el domicili familiar, a 31 de desembre de 2015, o els 
majors d’edat, quan es tracte de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que justifiquen 
la seva residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent. 

En el cas de sol·licitants que constituïsquen unitats familiars independents, també es consideraran 
membres computables el cònjuge o, en el seu cas, la persona a la que s’haja unit per anàloga relació, així com 
els fills si els haguera i que convisquen amb el sol·licitant de la beca. 

Tindrà, no obstant, la consideració de membre computable i sustentador principal, en el seu cas, el nou 
cònjuge o persona unida per anàloga relació les rentes i el patrimoni de les quals s’inclourà dins del còmput de 
la renda i patrimoni familiars.  

  
5. Discapacitat de l’alumne , dels seus pares, mares, germans i germanes o tindre a càrrec persones amb 

dependència reconeguda oficialment. 
 

S’assignaran 3 punts quan existisca una discapacitat en l’alumne entre el 33 i 65 %. Si fóra de més del 
65% s’assignaran 5 punts. Esta situació ha  d’estar reconeguda per l’òrgan competent en matèria de valoració 
de minusvalidesa. 
 

Quan aquesta circumstància concórrega en els pares o germans, s’assignaran 1,5 punts si la 
discapacitat està entre el 33 i 65%, i 3 punts quan siga superior al 65 % per cada un en qui es done esta situació. 

 
6. Circumstància específica: data de  naixement. 

 

 Data de naixement a 2014: 1 punt. 

 Primer trimestre de 2015: 0,90 punts. 

 Segon trimestre de 2015: 0,70 punts. 

 Tercer trimestre de 2015: 0,50 punts. 

 Últim trimestre de 2015: 0,10 punts. 
 

En cas d'empat es resoldrà a favor del menor que haja obtingut major puntuació segons l'orde que 
s'estableix a continuació: 
 

1. Empadronament al municipi. 
2. Parres, mares, tutor o tutors legals treballadors. 
3. Discapacitat de l’alumne o alumna. 
4. Discapacitat del pare, mare de l’alumne o alumna. 
5. Renda per càpita en la unitat familiar. 
6. Família nombrosa 
7. Sorteig. 
 
Es formarà una llista d'espera amb aquells xiquets/es que després de la baremació no obtinguen plaça. 
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No es discuteix el dret a obtindre un lloc escolar, es tracta d’ordenar el procés d’admissió a fi d’establir un 
orde de prioritats. 
 

Sext.  Documentació. 
 

Amb la sol·licitud hauran d'aportar: 
 

 Llibre de família. 
 Document acreditatiu, si és el cas, de l'acolliment familiar permanent o preadoptiu. 
 SIP del menor. 

 

Als efectes d'aplicar els criteris d'admissió previstos, les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la 
documentació que a continuació es relaciona: 
 

 Documentació justificativa de la situació laboral: 
 

La situació laboral s'acreditarà per mitjà de l'aportació d'un certificat expedit a este efecte per la persona 
titular de l'empresa o pel responsable de personal de la mateixa. 
Si exercixen l'activitat per compte propi, s'acreditarà per mitjà de certificat d'estar donat d'alta en l'Impost 
d'Activitats Econòmiques i, si és el cas, fotocòpia del pagament de la quota corresponent. Si d'acord amb la 
normativa no es requerix estar donat d'alta en el IAE es podrà presentar rebut del pagament de la quota 
d'autònoms a la Seguretat Social. 
 

   Família nombrosa. 
 

Còpia del títol de família nombrosa/especial. 
 

   Empadronament a Fontanars dels Alforins. 
 

Certificat d'empadronament. 
 

 Renda. 
 

Còpia de la renda 2014 dels membres de la unitat familiar. 
 

 Persones a càrrec amb dependència. 
 

Document en què es reconega la situació de dependència. 
 

Sèptim. Començament de curs.   
 

El curs començarà el dia que determine la Conselleria d'Educació. Si un xiquet és admés però al 
començament del curs no camina, no podrà incorporar-se fins que camine.   
 

Octau. Llista d'admesos 
 

S'elaborarà una llista amb les persones que hagen obtingut plaça que serà exposada en el tauler d'anuncis 
de l'Ajuntament i en la pàgina web www.fontanarsdelsalforins.es. 
 

Amb les sol·licituds que no hagen obtingut plaça s'elaborarà una llista d'espera, ordenada per orde de 
puntuació. 
 

Nové. Taxa. 
 

 La  taxa serà l'establida en la corresponent Ordenança Fiscal aprovada per l'Ajuntament. 
 

Fontanars dels Alforins, 20 de abril de 2016 
 

L'alcalde, 
 
 

Firmat: Julio Biosca Llin 



 
ANNEX I 

 

CONFIRMACIÓ DE PLAÇA 
 

CURS ESCOLAR 2016/2017 

 

A DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE/A 

COGNOMS NOM DATA DE NAIXEMENT 

CURSANT ESTUDIS DE CENTRE 

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A 

COGNOMS NOM DNI TELÉFON DE CONTACTE 

B SOL·LICITA 

 

La continuïtat dels estudis durant el pròxim curs escolar en el centre docent Escola Infantil Municipal “Els Xiquets” 

de Fontanars dels Alforins, a què està adscrit. 

 
Fontanars dels Alforins, . . . . . . d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de  . . . . . . . . . . 

Pare, mare o tutor/a 

 
 
 

Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
   SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE FONTANARS DELS ALFORINS.-“ 
 

 


