Criteris i Barems preinscripció
2021-2022

CRITERIS GENERALS:
A).-DOMICILI
La ciutat de l’Hospitalet és zona única a efectes de domicili
-

Que la persona sol·licitant sigui el pare, la mare, el/la tutor/a legal o el/la guardador/a de fet de
l’Infant.
Que l’Infant estigui empadronat a l’Hospitalet de Llobregat en el mateix domicili que la
persona sol·licitant.
Que la persona sol·licitant estigui empadronada a l’Hospitalet de Llobregat
70 punts

La inscripció al Padró municipal i la convivència amb l’Infant la verificarà l’Ajuntament mitjançant les
dades que consten al Padró municipal d’habitants.
-

Quan la persona sol·licitant no estigui empadronada a l’Hospitalet i en lloc del domicili
s’al·legui el lloc de treball.
5 punts

Aquest punt s’acreditarà mitjançant la presentació d’un certificat de l’empresa que faci constar la
situació laboral activa, a la ciutat, de la persona sol·licitant. En el cas de treballadors en el règim
d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb el darrer
rebut de liquidació de cotització vigent.

B).- EXISTÈNCIA DE GERMANS AL CENTRE O DE PARES I /O TUTORS QUE HI TREBALLIN..


Quan un o els dos pares, tutors legals o guardadors de fet treballin a l’escola bressol, en el
moment en el que es presenta la preinscripció.
20 punts



Que el germà o germana romangui en el centre durant tot el curs pel qual es fa la
preinscripció (2021-2022)
20 punts



Si hi ha germans o germanes de l’infant escolaritzats al centre en el moment de fer la
preinscripció.
10 punts
Aquestes dues darreres opcions són excloents entre si.
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C) SITUACIÓ FAMILIAR
-

Si es fa la preinscripció per més d’un fill.
10 punts

-

Si els dos pares, tutors legals o guardadors de fet estan en situació laboral activa en el
moment de presentar la preinscripció i en el cas de la família monoparental que el/la
progenitor/a que té els fills a càrrec estigui en situació laboral activa en el moment de
presentar la preinscripció.
40 punts

Aquest criteri s’acreditarà mitjançant la presentació de la vida laboral o un certificat de l’empresa que
faci constar la situació laboral activa. En cas de trobar-se en situació d’excedència per cura d’un/a
fill/a, en el moment de la presentació de la sol·licitud, i per tal d’afavorir al màxim la conciliació entre la
vida laboral i familiar, es demanarà un certificat d’empresa on consti la data prevista de
reincorporació.
En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, s’acreditarà amb el darrer rebut de liquidació de
cotització vigent.
Excepcionalment per a aquest curs 2021-2022, atesa la situació deguda a la pandèmia ocasionada
pel COVID-19, les persones sol·licitants que es trobin en situació d’expedient de regulació temporal
d’ocupació (ERTO), fins a la fi de la data de presentació de sol·licituds (20 de maig de 2021), podran
presentar acreditació en la que consten com a personal afectat en l’expedient de regulació temporal
esmentat, a fi i efecte de garantir la igualtat de condicions en l’accés a una plaça escolar i l’equitat
entre les persones afectades i no afectades per aquests tipus d’expedients. Tanmateix, pel que fa a
les persones sol·licitants que, com a treballadors o treballadores autònoms, en el moment de la
preinscripció no poden reprendre la seva activitat econòmica degut a les fases de desescalat
previstes, podran acreditar la seva situació mitjançant sol·licitud a l’organisme competent conforme a
la causa esmentada estan de baixa d’activitat econòmica
D) DISCAPACITAT DE L’ALUMNE/ALUMNA, EL PARE, LA MARE O ELS GERMANS

-

Si l’alumne/a, pare, mare, tutors legals, guardadors de fet, o germans acrediten discapacitat.
5 punts

Aquest apartat s’acreditarà mitjançant la presentació d’original i fotocòpia del certificat o de la targeta
acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitats emesos pels
organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, en el certificat s’ha d’acreditar que
la discapacitat és igual o superior al 33%. Es consideren també afectats els/les pensionistes de la
Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en grau total, absoluta o
gran invalidesa, i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir
per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
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E) RENDA ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR

-

Si els pares, els tutors legals o guardadors de fet són beneficiaris de la renda garantida .
5 punts

Cal presentar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la renda garantida(RGC).

CRITERIS COMPLEMENTARIS
-

Condició legal de família nombrosa
10 punts

S’acredita amb la presentació de l’original i fotocòpia del carnet legal vigent.

-

Família monoparental.
10 punts

S’acredita amb la presentació de l’original i fotocòpia del carnet legal vigent.

-

Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic inclosos els
celíacs.
5 punts

S’acredita amb la presentació d’un informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut
o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació
corresponent, en el que s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia
crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs i que s’hi
especifiqui de quina malaltia es tracta.

Calendari
5 de maig
6 de maig al 20 de maig
(telemàtiques)
17 de maig al 20 de maig
(presencials)
1 de juny
2, 3 i 4 de juny
7 de juny

15 de juny
16 de juny a 25 de juny
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Publicació oferta vacants i de la data del sorteig
Presentació de les sol·licituds

Publicació de les llistes amb els barems
Període de reclamacions a les llistes baremades
Sorteig públic per les opcions de desempat. La llista d’espera
que en surti d’aquest sorteig, es mantindrà durant tot el curs
2021-2022
Publicació llista d’ admesos
Període de matricula

