
 
 

 
LLARS  D’INFANTS  MUNICIPALS  EL CARRILET I EL NIU 

 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2012-2013 

 
 
Són centres educatius municipals que el curs 2012-2013 acolliran infants nascuts l’any 2010 
(P2), 2011 (P1) i de l’1 de gener al 13 de maig de 2012 (P0). 
 
L’horari de l’escola serà de 9 a 12 del matí i de 3 a 6 de la tarda. 
 
El curs 2012-2013 estaran en servei les llars d’infants El Carrilet i El Niu. Es prioritzarà 
emplenar les places del Carrilet. El Niu només obrirà les aules necessàries per atendre les 
sol·licituds que sobrepassin la capacitat del Carrilet.  
 
Serveis que oferiran els centres: 
 
El Carrilet (C/ Mas Sec, 71):  
Bon dia * (màxim 20 alumnes) 
Menjador (màxim 50 alumnes) 
 
El Niu (C/ Ganix, 2): 
Bon dia * (mínim 10 alumnes) 
Menjador (mínim 15 alumnes) 
 
Si esteu interessats a portar-hi el vostre fill, podeu fer la preinscripció per al curs 2012-2013: 
 
del 7 al 18 de maig (de dilluns a divendres) 
 
de 9 a 10 del matí i de 3 a 4 de la tarda a la Llar d’infants El Carrilet al carrer Mas 
Sec, 71. 
 
Tots els nens de P1 i P2 empadronats a Llagostera que formulin la preinscripció dins el termini 
que s’ha establert tindran assegurada la plaça. Les places de P0 estan limitades a 8 places al 
Carrilet, però si hi ha 8 sol·licituds més s’obrirà una aula de P0 al Niu. 
 
El calendari de preinscripció i matrícules serà el següent 
 
Publicitat del calendari 13 d’abril  
Presentació de sol·licituds  7 a 18 de maig  
Publicació de llista provisional 
d’admesos i exclosos i adjudicació de 
centre, si s’escau 

25 de maig 

Reclamacions 30 i 31 de maig i 1 de juny 
Publicació de la relació definitiva 
d’admesos 6 de juny 

Matriculacions 11 a 15 de juny 
 
 
 
* Servei bon dia: acollida dels infants a 2/4 de 9 del matí  



 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FER LA PREINSCRIPCIÓ A TOTES LES EDATS: 
 
Fotocòpia del llibre de família 
Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o dels tutors legals. 
Fotocòpia de la targeta sanitària 
Fotocòpia de les vacunacions 
Fotocòpia del carnet de família nombrosa 
 
BAREM QUE S’APLICARÀ PER ADJUDICAR LES 8 PLACES DE P0: 
(Cal acreditar-ho documentalment) 
 
Nens de famílies amb PIRMI (renda mínima d’inserció)................................. 2 punts 
Nens amb riscos socials segons informes de tècnics socials ........................ 2 punts 
Nens en situacions educatives especials ....................................................... ..  2 punts 
Bessons o multigèmins ...................................................................................  1 punt 
Tenir un germà cursant P1 o P2 al centre durant el curs 2012-2013 .................. 1 punt 
Nens membres de família nombrosa ................................................................... 1 punt 
Nens membres de família monoparental ................................................................ 1 punt 
En cas d’empat es decidirà per sorteig 
 
PREUS DEL SERVEI: 
 
Tarifa 1. quotes mensuals d’escolaritat i menjador Euros 
Drets de matrícula   38,50/curs 
Drets de matrícula – residents fora del municipi 110,00/curs 
Material escolar tot el curs (inclòs CD fi de curs) 33,00/curs 
Servei bon dia (de 2/4 de 9 a les 9h.) 20,00/mes 
Quota amb horari base P1 i P2 (de 9 a 12h. i de 15 a 18h.) 126,50/mes 
Quota amb horari base P1 i P2 – residents fora del municipi  187,00/mes 
Quota amb horari base P0  (de 9 a 12h. i de 15 a 18h.) 165,00/mes 
Quota amb horari base - residents fora del municipi 220,00/mes 
Tarifa 2.  Altres serveis   
Quota migdia per a fixos de menjador 49,50/mes 
Quota migdia per a fixos de menjador – residents fora del municipi 75,00/mes 
Per 1 servei de menjador fix     4,95/servei 
Per 1 servei de menjador eventual     9,90/servei 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de comprovar la veracitat de l’empadronament i del veïnatge a 
Llagostera i de totes les situacions familiars que puntuen per obtenir plaça al centre. 
 

 


