AJUNTAMENT DE

SANT GREGORI

CALENDARI INSCRIPCIONS
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS ESCARLETS

CURS 2020-2021
Presentació sol·licituds: del 13 al 22 de maig de 2020 (ambdós inclosos)
Publicació llistat amb puntuació provisional: 2 de juny de 2020
Termini per presentar reclamacions: del 3 al 9 de juny de 2020
Sorteig, si s’escau: 12 de juny de 2020
Publicació llistat definitiu admesos: 16 de juny de 2020
*Els admesos quedaran sotmesos a les directrius i mesures de prevenció establertes pel Departament
d’Educació per a l’inici del curs escolar

Període de matriculació: del 17 al 23 de juny de 2020 (ambdós inclosos)
*En el supòsit que no es poguessin incorporar tots els admesos al curs escolar per les directius i
mesures del Departament d’Educació, l’Ajuntament procedirà a la devolució de la matrícula.

Documentació que cal presentar en el moment de la preinscripció:
- Les preinscripcions es faran telemàtica per la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/santgregori/seu-electronica)
- Excepcionalment, els sol·licitants que no tinguin accés a mitjans
electrònics, podran presentar-la a les oficines municipals amb cita
prèvia (972 428300)
Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o de la
targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
Fotocopia de la TSI (targeta sanitària individual).
Fotocòpia de carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb
les dates corresponents .
Documentació que acrediti altres criteris a tenir en compte:
o Beneficiari prestació econòmica de renda mínima d’inserció
o Certificat d’empadronament i convivència per l’àrea territorial
o Contracte laboral o certificat emès per l’empresa si s’al·lega proximitat del
lloc de treball
o Existència germans o germanes en el centre
o Certificat acreditatiu discapacitat alumne/a, pare, mare o tutor/a, germans
o Original i fotocòpia carnet família nombrosa vigent o família monoparental.
o Certificat mèdic oficial on s’indiqui expressament diagnosis malaltia crònica
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