


Calendari de preinscripció i matriculació

Educació infantil (0-3 anys)

 / / Presentació de les sol·licituds  

  Telemàticament   del 9 al 20 de maig de 2022

  Presencialment   del 9 al 20 de maig de 2022

 / / Publicació de les llistes amb el barem 1 de juny de 2022

 / / Reclamacions a les llistes del barem del 2 al 8 de juny de 2022

 / / Resolució de les reclamacions  10 de juny de 2022

 / / Sorteig     13 de juny de 2022 a les 12 h al CME 

 / / Publicació de les llistes d’admesos 15 de juny de 2022

 / / Període de matriculació   del 16 al 22 de juny de 2022

 

/ / LES PREINSCRIPCIONS es fan al Centre Municipal d’Educació (CME)

 PRESENCIALMENT:

 c. Sant Sebastià, 91 - Tel. 972 84 23 65 - A/e: cme@scf.cat 

 

 TELEMÀTICAMENT: es farà enviant la sol·licitud i tota la documentació a través  

 d’Etram de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. (Instància genèrica). 

 A la web: www.scf.cat

/ / LES MATRICULACIONS es faran a la llar assignada

CALENDARI

ON ES FA?



Documentació general que cal presentar obligatòriament: 

/ / La sol·licitud de preinscripció, cal descarregar-la de la pàgina web de l’ajuntament (www.scf.cat).

Cal presentar una única sol·licitud.

/ / Fotocòpia del llibre de família o documents relatius a l’estat civil.

/ / Fotocòpies del DNI, NIE, passaport o altres documents d’identitat del pare i la mare o el tutor o la 

tutora que faci la sol·licitud.

Quan l’alumnat estranger no pugui aportar algun document, es considerarà la documentació alternativa que aporti per acreditar 

les diferents circumstàncies. Aquesta documentació la valorarà el director o titular del centre i deixarà constància per escrit de 

la decisió adoptada sOnobre la seva acceptació. En tots els casos que es demana original i còpia, l’original es retornarà un cop 

contrastat amb la còpia que se’n presenta.

/ / Fotocòpia de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS)

Documentació específica que, d’acord al barem, es pot presentar:

/ / Si l’adreça del DNI o NIE no coincideix amb el domicili actual: certificat de convivència de l’alumne/a 

on ha de constar que conviu amb la persona sol.licitant, pare, mare o tutor.

/ / Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. 

(Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).

/ / Documentació acreditativa del domicili del lloc de treball, si és aquest el que s’al·lega. Certificat de 

l’empresa.

/ / Documentació acreditativa de l’existència de germans al centre, si s’al·lega.

/ / Acreditació de discapacitació expedida pel CDIAP-BE, i/o per ICASS o per organisme similar, si 

s’al·lega discapacitat de l’alumne o alumna, del pare, mare, tutor o tutora o germans.

/ / Carnet de família nombrosa o família monoparental vigent, si s’al.lega aquesta condició.

DOCUMENTACIÓ



Es donarà prioritat a les famílies amb domicili a Santa Coloma de Farners. Es valoraran primer les 
sol.licituds que acreditin domicili a Santa Coloma de Farners. Un cop resoltes aquestes sol·licituds i si 
queden places vacants es valoraran les sol.licituds que acreditin domicili en un altre municipi.

Per a famílies domiciliades a Santa Coloma de Farners.

/ / Criteris de prioritat:
 _Si hi ha germans escolaritzats al centre 
 o pares o tutors legals que hi treballen     40 punts
 _ Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris
 de l'ajut de la renda mínima d'inserció.     10 punts
 _ Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, germans o pares. 10 punts

/ / Criteris específics:
 _ Família nombrosa o monoparental.     15 punts
 

Per a les famílies no domiciliades a Santa Coloma de Farners.

/ / Criteris de prioritat:
 _ Si hi ha germans escolaritzats al centre.    40 punts
 _ Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora    
   acrediti l’adreça del treball al municipi.                                  15 punts
 _ Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris
 de l'ajut de la renda mínima d'inserció.     10 punts
 _ Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, germans o pares. 10 punts

/ / Criteris específics:
 _ Família nombrosa o monoparental.     15 punts
 

BAREM


