Llar d’Infants Rosaura Terrades

Les llars d’infants del Departament d’Educació ofereixen un servei educatiu, el
qual, juntament amb les famílies, treballem en l’atenció dels infants per
promoure’n el desenvolupament integral. L’equip educatiu és el responsable
d’organitzar l’espai, el temps i les activitats i d’aplicar les estratègies necessàries
per aconseguir el màxim desenvolupament de les potencialitats dels infants,
respectant-ne els interessos i les aportacions.
La col·laboració i la participació de les famílies són elements cabdals per a
l’adaptació dels nens i nenes a la llar d’infants.
Les relacions personals hi constitueixen un element fonamental a partir del
contacte interpersonal, la convivència i la diversitat com a valors.
Per ser admès en una llar d’infants pública cal participar en el procés de
preinscripció, poden sol·licitar plaça en una llar del Departament tots els Infants
nascuts entre els anys 2020 i 2022.
L’Infant ha de haver nascut en el moment de la preinscripció.

Curs 2022-2023
Informació per a les famílies
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Organització a l’escola
Grups d’infants
• Grup dels lactants (de 4 a 12 mesos): 7 places per grup.
• Grup dels caminants (d’1 a 2 anys): 10 places per grup.
• Grup dels grans (de 2 a 3 anys): 18 places per grup.
Calendari, horari , preus i serveis
El curs 2022-2023 s’inicia al setembre i finalitza a finals de Juny.
L’horari d’atenció és de 9.00 a 17.00 hores, de dilluns a divendres.
Durant els primers dies del curs hi ha programat un horari especial per realitzar l’acollida dels
Infants i de les seves famílies.
La darrera setmana del mes de juny els Infants surten al migdia.
El preu del servei escolar és de 118,00€ cada mes, de setembre a juny. Queda pendent la
publicació del preu corresponent al curs 2022-2023.
Gratuït per als infants de Infantil 2 ( nascuts al 2020)
El servei escolar de menjador, s’haurà de pagar per mensualitats senceres i cada mes es
cobraran els dies lectius del mes quedant un preu de 5,90€/dia.
Les famílies podran fer ús del servei de menjador per un dia, el preu que s’aplicarà serà de
6,90€ /dia.
Preu de berenar, per aquelles famílies que no siguin usuàries del servei de menjador 1,50€ /dia.
Servei d’acollida (sempre que sigui possible) pels matins de les 8.00 a les 9.00 hores,
organitzat per l’AMPA de la llar.
Preinscripció i matrícula
El procés de preinscripció i matriculació a les llars d’infants per al curs 2022-2023 està regulat pel
Decret 11/2021 de 16 de febrer, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als
centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics i per la Resolució EDU/464/2022 de 24 de
febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat.
• Presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2022.
• Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de
juny de 2022.
• Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2022
• Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts, si
escau: el 9 de juny de 2022.
• Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva
dels infants admesos i, si escau de la llista d’espera:15 de juny de 2022.
• Període de matriculació: del 16 al 22 de juny de 2022.
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Documentació i criteris de prioritat
Documentació
• Original i fotocopia omplerta i signada de la sol·licitud.
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o
guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consti
el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país
d’origen.
De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden
acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
A més de la documentació general, cal aportar aquella que justifiqui els criteris que s’al·leguen a la
sol·licitud de preinscripció.
Criteris generals
• Si hi ha germans escolaritzats al centre: 50 punts.
• Si el domicili habitual és al municipi: 30 punts. Cal presentar el volant municipal de
convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
• Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l’adreça del lloc de
treball: 20 punts. Cal presentar una còpia del contracte de treball o certificat actualitzat emès
per l’empresa.
• Si el pare, mare, tutor o tutora són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 15
punts. Cal presentar la documentació que així ho acrediti.
Criteris complementaris
• Per discapacitat de l’alumne, pare, mare o germans de grau igual o superior al 33%: 15
punts. S’acreditarà mitjançant original i fotocòpia de la targeta o del certificat de discapacitat
emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admetran els certificats de
discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes
• Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre : 10 punts
• Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 10 punts. Cal presentar l’original i
fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.
• Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts

• Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar : 10 punts
• quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme : 10 punts.
Si s'al·lega el trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi
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de residència derivat d'actes de violència de gènere, cal presentar la documentació acreditativa de
la circumstància; el centre i la comissió de garanties d'admissió han de valorar aquesta documentació.

El Departament d’Educació estableix que per dirimir les situacions d’empat, un cop s’han
aplicat els criteris de prioritat, s’efectuarà un sorteig públic per les dues llars de Gavà a fi
d’ordenar les sol·licituds empatades.

Com i on podeu presentar la sol·licitud
La sol·licitud s’ha de presentar preferentment a la llar sol·licitada en primer lloc.
1. TELEMÀTICAMENT DEL 9 AL 20 DE MAIG MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC A
L’ADREÇA a8047893@xtec.cat (cal enviar omplert el full de inscripció i els documents per
a la baremació, preferiblement escanejats en format PDF o en fotografia)
2. PRESENCIALMENT, amb cita prèvia demanada al correu de la llar o al telèfon 93 662 79
02 / 634 79 06 50, del 9 al 20 de maig.
Cal portar tota la documentació acreditativa del barem ja fotocopiada, inclòs el full de la
sol·licitud
3. A L’AJUNTAMENT , els dimarts a la tarda de 16 a 18h amb cita prèvia demanada al telèfon
93 263 92 60 (Elisa)

La falsedat o el frau de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat
que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau es constata un cop iniciat el curs,
l’alumnat perd el dret a la plaça i ha de participar en el següent procés de preinscripció i
matrícula.
La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de
preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a
l’efecte de baremació.
Us recordem que només es pot fer una sol·licitud per les dues llar d’infants públiques de
Gavà.
No es poden fer fotos a les Llistes publicades.
CODIS DE LES LLARS:
CODI DE LA LLAR ROSAURA TERRADES – 08047893
CODI DE LA LLAR JOSEP PALLACH – 08047881
Més informació a la nostra Web: http://www.rosauraterrades.cat/
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