PROCÉS D’ADMISSIÓ I MATRÍCULACIÓ A LES ESCOLETES MUNICIPALS DE LLUCMAJOR,
CURS ESCOLAR 2021-2022

A) ANUNCI OFERTA DE PLACES A COBRIR PER AL CURS 2021-2022

EI FADA MORGANA
Nous Alumnes
Infants
nascuts el

Places

Places

ordinàries

nese

2019

11

2

2020

15

2

2021

6

1

TOTAL

32

5

EI TRENCADORS
Nous Alumnes
Infants

Places

Places

nascuts el

ordinàries

nese

2019

10

2

2020

13

2

2021

12

2

TOTAL

35

6
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EI PENYA-SEGAT

Nous Alumnes
Infants

Places

Places

nascuts el

ordinàries

nese

2019

11

0

2020

28

3

2021

6

1

TOTAL

45

4

B) PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD D’ESCOLARITZACIÓ CURS 2021-2022

B.1-.Requisits
Estar empadronat a la zona escolar del municipi de Llucmajor, complir l’edat d’un o dos anys
dins el 2021 i, en el cas dels que tenguin 0 anys, haver complit 16 setmanes d’edat en el
moment de l’inici del curs escolar.
Per acreditar si estan empadronats es comprovarà el domicili de l’alumne o alumna i dels
pares, tutors legals o acollidors en el Padró Municipal.
B.2-.Calendari
2.1-.Terminis de sol·licitud per a nous alumnes
PROCÉS

TERMINIS

Presentació de sol·licituds

Del 15 al 31 de març de 2021

Llistes provisionals d’admesos

114 de maig de 2021

Reclamacions

Del 17 al 19 de maig de 2021

Llistes definitives

31 de maig de 2021

B.3-.Formalització del procés de sol·licitud d’escolarització.
3.1-. Formalització telemàtica
Es realitzarà a través de l’enllaç que facilitarà la Conselleria d’Educació Universitat i Recerca.

3.2-. Documentació voluntària a l’efecte de baremació (si no es presenta es valorarà 0
punts en aquell criteri).
Germans al centre
Renda per càpita familiar (2019)
Família nombrosa
Família monoparental
I Infants en situació d’acollida

Pare, mare, tutor treballa al centre
Acreditació discapacitat (alumne o familiar)
Malaltia crònica de l’alumne
Parts múltiples
Pare i mare o ambdós tutors que treballen

Condició de víctima de violència de gènere Domicili del alumne o lloc de feina dels pares

Alumne en situació d’acolliment
3.3-. Baremació per a la selecció de nous alumnes.
Criteri d’admissió dels alumnes per a la baremació.
En el cas que les sol·licituds sobrepassin el nombre de places disponibles, s’aplicarà el
següent barem per determinar la puntuació de cada infant.
a) Criteris prioritaris.
1. Existència de germans matriculats al centre, o pares, mares o tutors que hi treballin:
Primer germà o germana al centre: 5,5 punts
Per cada un dels germans següents: 4 punts
Pel pare, la mare o tutor/a que treballi al centre:5,5 punts
En cas que el pare i la mare o ambdós tutors treballin al centre: 9,5 punts
2. Ubicació del domicili de l'alumne o del lloc de feina del pare, de la mare o d'algun tutor
legal dins la zona del centre sol·licitat:
a. Domicili de l'alumne o, alternativament, lloc de feina del pare, de la mare o d'algun tutor legal,
dins la zona del centre sol·licitat: 2 punts.
b. Per 1 any complet de residència continuada i ininterrompuda, o de feina continuada i
ininterrompuda, dins la zona del centre sol·licitat: 2 punts.
c. Per 2 anys o més de residència continuada i ininterrompuda, o de feina continuada i
ininterrompuda, dins la zona del centre sol·licitat: 1,5 punts. Màxim: 5,5 punts. Si es produeix un
canvi de domicili o un canvi de lloc de feina dins la mateixa zona, es respectarà l'antiguitat al
domicili o lloc de feina anterior. Els subapartats a), b) i c) són acumulables. D'altra banda, s'ha
d'escollir si es vol rebre puntuació pel domicili o pel lloc de treball.
3. Renda de la unitat familiar corresponent al exercici fiscal de 2019:
Renda anual igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts
Renda anual superior al salari mínim i inferior o igual al doble del salari mínim
interprofessional: 1 punts
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Renda anual superior al doble del salari mínim interprofessional i inferior o igual al triple del
salari mínim interprofessional: 0,5 punts
Renda anual superior al triple del salari mínim interprofessional: 0 punts
4. Pertinença a família nombrosa
Família nombrosa especial: 2 punts
Família nombrosa general: 1 punt
Família monoparental assimilable a família nombrosa: 1 punt
5. Alumnat nascut de part múltiple: 1 punt.
Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell educatiu.
6. Família monoparental: 1 punt.
D'acord amb l'article 7.1 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, són famílies
monoparentals les que estan formades per un o més fills que compleixen els requisits prevists
a l'article 7.3 de la mateixa llei i que depenen econòmicament d'una sola persona progenitora,
tutora, acollidora o adoptant amb qui conviuen. Aquest criteri també pot aplicar-se en els
casos següents:
a. La família en la qual el progenitor amb fills al càrrec conviu al mateix temps amb una altra
persona o persones amb qui no té cap relació matrimonial o unió estable de parella, d'acord
amb la legislació civil.
b. La família en la qual el progenitor que té la guarda dels fills no percep cap pensió per
aliments d'aquests fills establerta judicialment, ha interposat la corresponent denúncia o
reclamació civil o penal, i acredita que la denúncia ha estat admesa a tràmit i que s'ha iniciat
una execució per a les reclamacions.
c. La família en la qual el progenitor amb fills a càrrec ha sofert abandonament de família per
part de l'altre progenitor o convivent.
7. Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 3 punts.
Aquest apartat inclou:
Famílies en les quals la dona o els fills al càrrec han sofert violència masclista. D'acord amb
l'article 8.1 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, així com els articles 104.3
d) i 121 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència
de les Illes Balears, s'entén com a aplicable aquest criteri quan alguna d'aquestes situacions
es donen en algun dels membres del nucli familiar encara que no sigui el menor per a qui se
sol·licita l'escolarització.
Víctima de terrorisme. Es refereix a les víctimes i les seves famílies o a les persones que
hagin sofert danys com a conseqüència de l'acció terrorista.

8. Concurrència de discapacitat en l'alumne o en el pare, la mare, algun tutor legal o en
algun germà:
a. En l'alumne: 1 punt.
b. En el pare, la mare, el tutor, la tutora o algun dels germans: 1 punt.
Màxim: 2 punts
9. Acolliment de l’alumne
L’alumne (sol·licitant) es troba en situació d’acolliment familiar: 1 punt
b) Criteris complementaris.
1. Concurrència en l’alumne d’una malaltia crònica: 1 punt
2. Aquells alumnes l'escolarització dels quals vengui motivada pel trasllat de la unitat familiar a
causa de la mobilitat forçosa de qualsevol dels pares: 1 punt.
3. Famílies en risc social: 3 punts.
4. Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat: 2
punts.
5. Famílies en situació vulnerabilitat econòmica especial: 2 punts.
6. Altres circumstàncies rellevants justificadament apreciades per l'òrgan competent del
centre: 1 punt.
a. Alumnes amb necessitats educatives especials de tipus motrius, sensorials i auditives que
optin a ocupar una plaça en algun dels centres especialment dotats i adaptats per atendre les
necessitats educatives especials associades a aquestes tipologies: 0,5 punts
b. El pare i la mare o ambdós tutors fan feina: 0,5 punts
Totes aquestes circumstàncies estan regulades al annex 4 del BOIB núm. 28, del 27 de febrer
de 2021
c) Criteris de desempat.
En cas d'empat, s'ha de dirimir amb la consideració específica de la major puntuació obtinguda
en els criteris següents, per aquest ordre:
a. Major puntuació obtinguda en l'apartat de germans matriculats al centre o pel fet que el pare,
la mare, el tutor o la tutora hi facin feina.
b. Major puntuació obtinguda en l'apartat de proximitat del domicili de l'alumne.
c. Major puntuació obtinguda en l'apartat de proximitat del lloc de feina d'algun dels progenitors
o tutors.
d. Major puntuació obtinguda en l'apartat de víctima de violència de gènere.
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e. Major puntuació obtinguda en l'apartat víctima de terrorisme.
f. Major puntuació obtinguda en l'apartat de família nombrosa.
g. Major puntuació obtinguda en l'apartat de la renda per càpita de la unitat familiar.
h. Major puntuació obtinguda en l'apartat de concurrència d'alguna discapacitat en l'alumne, en
els pares, mares o tutors legals o en algun germà.
i. Major puntuació obtinguda en l'apartat d'alumnes nascuts de part múltiple.
j. Major puntuació obtinguda en l'apartat de família monoparental.
k. Major puntuació obtinguda en l'apartat d'acolliment familiar de l'alumne.
l. Si persisteix l'empat, per dirimir aquesta situació s'ha d'efectuar un sorteig públic a la Direcció
General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, presidit per la directora general
de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa o persona en qui delegui, després del
termini de presentació de les sol·licituds.
En el moment de fer la sol·licitud, s'assignarà a cadascuna un número. Un cop es tenguin totes
les sol·licituds, s'ordenaran alfabèticament a partir dels llinatges dels sol·licitants. El sorteig es
durà a terme mitjançant un programa informàtic i decidirà el número de sol·licitud a partir de la
qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. Es tendran en compte els dos
llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir d'aquests dos llinatges (o d'un
llinatge en el cas de llinatge únic) s'adjudicarà plaça en ordre ascendent. Els dos llinatges (o
llinatge en cas de llinatge únic) corresponents al número de sol·licitud extret en el sorteig es
publicaran en la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat
Educativa, i a la web del Servei d'Escolarització.
Les normes a tenir en compte per a l'ordenació alfabètica de les sol·licituds són les següents:
a) Els llinatges que es tendran en compte en el sorteig seran els que figuren literalment en el
DNI, NIE o passaport del sol·licitant.
b) L'ordre dels llinatges seguirà estrictament l'ordre ascendent de l'abecedari espanyol, sense
excepcions per dígrafs, ni per accents o dièresis. Els llinatges amb guió o apòstrof es
classificaran com si no en tenguessin.
c) Si el sol·licitant té només un llinatge en el seu DNI, NIE o passaport, només figurarà aquest
llinatge. Les sol·licituds amb un únic llinatge precediran les que presentin aquest mateix llinatge
seguit d'un segon.
3.4-. Admissió d’alumnat nou.
Exhaurit el termini de presentació d'instàncies (del 15 al 31 de març de 2021), l’òrgan competent
dictarà resolució el 14 de maig de 2021 aprovant la llista provisional d’alumnes admesos i
exclosos, que es podrà consultar, en caràcter individual a través de la pag web del servei
d’escolarització de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

El dia 31 de maig s’aprovarà la llista definitiva d’alumnes admesos i exclosos, que es podrà
consultar a la mateixa font
C) LLISTA D’ESPERA

Una vegada publicada la resolució definitiva de la llista d’alumnes admesos i exclosos, aquells
infants que no hagin obtingut plaça quedaran en llista d’espera per ordre de puntuació, i en la
mesura que hi hagi places vacants se’ls comunicarà l’opció d’ocupar-les, sempre que
reuneixin el requisit establert en l’apartat A. 1 d’aquest Decret.
Així mateix, formaran part d’aquesta llista d’espera, a continuació dels exclosos, els alumnes
que sol·licitin plaça fora del termini de preinscripció.
La llista d’espera quedarà sense cap efecte una vegada que s’hagi iniciat el nou
procediment d’admissió per al curs següent, a resultes del qual se n’obtindrà una de
nova.
D) PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ
D.1-.Terminis de matriculació per a antics i nous alumnes
PROCÉS

TERMINIS

Matriculació

Del 1 al 16 de Juny de 2021

D.2-. Requesit.
Estar a la llista d’admesos del centre sol·licitat.
D.3-. Formalització del procés.
La matrícula es formalitzarà presencialment, amb cita prèvia a les OACs de l’Ajuntament de
Llucmajor
D.4-. Documentació per a la matriculació.
Matrícula per antics alumnes ( ja tenen
Matrícula per a nouvinguts:

plaça a les escoletes i han assistit durant
els curs 2020/21:

a. L’imprès de matrícula emplenat.

a. L’imprès de matrícula emplenat.

b. Domiciliació bancària per a les

b. Domiciliació bancària per a les quotes.
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quotes.
e. Fotocòpia de la Targeta Sanitària
individual o qualsevol altre
assegurança de l’infant.

f. Informe pediàtric.
g. Quatre fotografies de mida carnet
de l’infant.
h. Abonar la taxa (109 €)

c. Quatre fotografies de mida carnet de
l’infant.
d. Abonar la taxa (109 €)

