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Av. del Doctor Josep Laporte, 2 
43204 Reus 
Tel. 977 311 128 - Fax 977 323 690 
www.grupsagessa.cat 
 

LA NOSTRA MISSIÓ: Som un grup de titularitat pública format per 
persones compromeses a donar serveis d’excel·lència en els àmbits de 
l’atenció sanitària, social i d’acció educativa.  
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INSTRUCCIONS EN LA GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

DEL CURS 2020/21. PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL  

 

Pla de desconfinament: dels centres educatius per a la realització del 

procediment de preinscripció i matrícula escolar 

 

Calendari de preinscripció i matrícula  

 Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: telemàtica: 13 a 22 de 

maig i/o presencial  amb cita prèvia: 18 a 22 de maig  

 Matrícula: 17 al 23 de juny  

 

Presentació de la sol·licitud amb la documentació  

1) Presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa 

mitjançant un correu electrònic, mmiro@benissanet.cat adjuntant-hi el 

model de sol·licitud disponible al web del Departament degudament 

emplenat (en format PDF o per fotografia de la sol·licitud) i de la 

documentació oportuna, escanejada o fotografiada. 

  

2) L’Ajuntament o la direcció contestarà aquest correu justificant la recepció 

de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. 

 

3)  Organització de  la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia 

per l’accés al centre 

 

     A la llar d’infants Municipal L’Auberge  a partir del dilluns 18/05, si fos 

necessari,  hi haurà la directora més una educadora al centre per 

poder fer les sol·licituds presencials i controlar l’accés al centre 

segons el  pla de contingència del personal de la Fundació. 

     A partir del dia 13/05 podran sol·licitar cita prèvia a través del 

correu Electronic mmiro@beissanet.cat del centre i a partir del 18 de 
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maig per telèfon 977 40 70 05.  L’Ajuntament anirà donant cita 

segons demanda a partir del dia 18 de maig. 

  

Es penjarà un vídeo informatiu de portes obertes del centre a la Web  de 

l’ajuntament http://www.benissanet.cat/  

 

4) Validació de la sol·licitud i la comprovació de la documentació 

acreditativa. Es comprovarà la documentació identificativa i acreditativa 

dels criteris de prioritat presentada, escanejada o fotografiada.  

 

 

Sobre la publicació de les llistes de barem i de les llistes d’assignacions 

i d’espera  

Les llistes que es fan públiques durant el procés de preinscripció, amb les dades 

personals dels sol·licitants anonimitzades, s’ha de publicar a la web  

http://www.benissanet.cat/  

 

Sobre les reclamacions a la llista de barem provisional  

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem 

provisional es farà, de manera general, mitjançant el correu electrònic 

mmiro@benissanet.cat   

L’Ajuntament o la direcció enviarà un correu de resposta com a justificant de 

recepció de la reclamació.  

 

Sobre la matrícula  

De forma telemàtica: Presentació de la confirmació de la matrícula i la 

documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic, 

mmiro@benissanet.cat adjuntant-hi la documentació. 

L’Ajuntament respondrà al correu de confirmació, com a justificant de la 

formalització de la matrícula. 

De forma  presencial: a partir del dia 8/06 podran sol·licitar cita prèvia a través 

del correu Electrònic mmiro@benissanet.cat de l’Ajuntament i a partir del 17 de 

http://www.benissanet.cat/
http://www.benissanet.cat/
mailto:llimlacaderenra@grupsagessa.comadjuntant-hi


   

 

 

   

   

 

 
 
 
 

 

3/11 

 

juny per telèfon 977 40 70 05.  L’Ajuntament anirà donant cita segons demanda 

a partir del dia 17 de juny. 

 

Els criteris d’admissió de l’alumnat: 

 
Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el 

nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2020-

2021. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens/es a partir del 

moment que compleixen 16 setmanes. 

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se 

sol·licita l'admissió en un centre determinat. Per fer la preinscripció cal: 

- Conèixer el calendari del procés. 
- Consultar els centres. 
- Conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les 

sol·licituds i reunir  la documentació que  els  acredita,   si   
és   el   cas,   presentar la sol·licitud i la documentació. 

- Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen 
les llistes de sol·licituds  amb  la  puntuació  provisional  i  quan  
es  publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes 
les reclamacions. 

-    Consultar el centre assignat i fer la matrícula. 
 
 
La sol·licitud de preinscripció es formalitza junt amb la documentació 

acreditativa, dins el termini indicat. Només es pot presentar una sol·licitud de 

preinscripció per infant i municipi. Aquí trobareu la sol·licitud per descarregar 

des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament:  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/ 

 

Documentació i criteris de prioritat: 

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en 

el termini establert. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a 

l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris generals i els criteris 

complementaris.  

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar 

objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. En les situació 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/


   

 

 

   

   

 

 
 
 
 

 

4/11 

 

d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les 

sol·licituds afectades es fa per sorteig públic. 

Documentació identificativa 

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la 

documentació següent: 

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents 

relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació 

d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies. 

- 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 consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers 

comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes 

estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de 

família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta. 

 

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat 

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat 

(generals o complementari) han de presentar la documentació que a continuació 

s'indica per a cada criteri. 

a) Criteris generals 

- Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de 

presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen 

(en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat 

continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el 

corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o 

administratiu). 
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Barem: 40 punts; Documentació: cap, perquè el centre comprova directament 

aquestes circumstàncies. Si s'al·lega que el germà està escolaritzat en un centre 

públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana 

la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat el germà o 

germana. 

 

- Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre 

o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el 

guardador o guardadora de fet. 

Barem 

Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 

-Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball 

del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest 

és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.  

-Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, 

però no en la seva àrea d'influència: 10 punts. 

Documentació 

-Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on 

consta el NIE en el cas de persones estrangeres. 

-Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la 

targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense 

NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de 

constar que conviu amb la persona sol·licitant. 
-Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del 

contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de 

treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a 

l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal 

d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037).  
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- Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o 

tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda 

garantida de ciutadania. 

Barem: 10 punts; Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de 

la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 

- Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, 

o el germà o germana. 

Barem: 10 punts; Documentació 

-Original i còpia 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 discapacitat emesos pels organismes 

competents d'altres comunitats autònomes. 

-Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els 

pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat 

permanent de grau total, absoluta o de 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. 

 

b) Criteri complementari 

- L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o 
monoparental. 

Barem: 15 punts; Documentació: original i còpia del títol de família nombrosa o 
monoparental vigent. 

Matrícula 

 

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el 

calendari. Per formalitzar la matrícula cal presentar una fotocòpia del carnet de 
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vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents. Quan 

no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar el carnet de salut de 

l'infant o un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates 

corresponents. Si l'infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres 

circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. Cal presentar 

el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud 

de preinscripció. Si en formalitzar la matrícula es modifica el domicili familiar 

respecte l'al·legat en el procés de preinscripció, i aquest nou domicili implica que 

la sol·licitud de preinscripció hauria obtingut una puntuació inferior pel criteri de 

prioritat de proximitat del domicili familiar, el centre ha d'informar d'aquesta 

circumstància a la comissió de garanties d'admissió corresponent per tal que es 

pugui investigar si ha existit un possible frau en el procés de preinscripció. 

 

 

Situació Llar d’Infants Municipal l’Auberge de Benissanet 

Denominació: Llar d’Infants Municipal  l’Auberge 

Titularitat: Ajuntament de Benissanet 

Gestió: Fundació Educativa i Social. GRUP SAGESSA 

Adreça:   Carrer de la Barca, nº21 

Telèfon: 977 407 430 

Correu electrònic: ebauberge@hotmail.es 

 

Espais 

La Llar d’Infants consta de: 

 Dues aules amb zona de canviador a l’interior i portes de sortida al pati. 

 Una aula polivalent que serà utilitzada per a les sessions de psicomotricitat i 

altres activitats, així com per a la migdiada dels infants que dinen a la Llar 

d’Infants. Aquesta aula disposa també de porta de sortida a l’exterior. 

 Espai de recepció i despatx de direcció. 

 Lavabo dels mestres. 

mailto:ebauberge@hotmail.es
mailto:ebauberge@hotmail.es
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 Un pati amb diferents espais: zona de gespa artificial i cautxú, sorral, zona 

enrajolada i zona de l’hortet. Aquest es troba tancat mitjançant reixes que 

delimiten l’espai total de l’escola. 

 

Tots aquests espais es troben distribuïts en una única planta baixa, pel que a 

nivell arquitectònic, el centre està adaptat per a rebre persones amb mobilitat 

reduïda. 

 

Agrupament d’infants 

La Llar té dos grups per tram d’edat: 

16 setmanes-2 anys:  13 infants  

2-3 anys:  17 infants  

Nombre total de places: 30 infants 

 

Cada aula tindrà una educadora responsable que farà les funcions de tutora del 

grup. 

 

 

 

Per determinar la ràtio es complirà el que determina la normativa vigent, que 

actualment és: 

0-1 any : 8  infants 

1-2 anys: 13 Infants 

2-3 anys: 20 infants 

 

Per fer els diferents grups tindrem en compte l’edat dels infants i els nens i nenes 

amb necessitats educatives específiques. 

 

L’equip educatiu de La Llar d’Infants, està format per 3 persones: 

 Una educadora amb la titulació de Tècnic Superior en Educació Infantil i 

funcions de tutora  que s’encarrega de l’atenció educativa dels infants. 
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 Una educadora i directora amb la titulació de Mestra  en Educació Infantil. 

 Una educadora de suport amb la titulació de Técnica Superior en 

Educació Infantil que realitza tasques de suport a l’aula. 

 

S’entendrà l’educació dels infants de l’escola com una educació compartida entre 

els educadors i les famílies, on els infants vegin l’escola com una prolongació del 

seu entorn més proper atenent les seves necessitats educatives, amb afectivitat i 

un ambient acollidor tant d’espai com del personal educatiu, durant els tres 

primers anys de vida, compartint l’educació amb els familiars i atenent la 

diversitat a partir d’una atenció individualitzada que ajudi  l’infant a 

desenvolupar-se harmònicament. 

 

Línia pedagògica 

 

Es donarà una considerable importància al contacte interactiu que l’infant 

té amb la realitat per així poder seguir el procés de donar significació al 

món i a si mateix/a i d’adquirir les habilitats per actuar, modificar i crear 

per arribar a l’aprenentatge significatiu. 

 

El concepte principal que es ressaltarà serà l’aprenentatge significatiu. 

L’alumne/a ha de tractar de relacionar els nous coneixements amb els 

conceptes que ja posseeix, del marc familiar. 

 

El marc teòric referent al principi d’intervenció educativa l’agafa a partir 

de la concepció constructivista de l’aprenentatge, en el qual l’adult 

dóna suport al procés d’aprenentatge de l’infant.  

 

Una escola arrelada a l’entorn i una educació per a la diversitat, 

tenint en compte la diferència de ritmes individuals a nivell biològic, 

d’experiències socials i culturals i el diferent ritme de vida i aprenentatge. 

I una acceptació de la diversitat de l’alumnat. És molt important l’atenció 
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individual per arribar a les possibles dificultats i l’atenció adequada a 

l’alumne/a. 

 

Serveis i horaris de la Llar 

 Servei escolar: de 9 a 13 i de 15 a 17 

 Servei de menjador: de 12 a 15 

 Servei d’acollida: de 8:45 a 9 i de 13 a 13:15.  

 

Portes Obertes a la Llar d’Infants Municipal l’Auberge 

Us presentem la nostra Llar d’Infants Municipal l’Auberge de Benissanet a través 

del vídeo que trobareu penjat al web 

L’Auberge és una escola amb espais creats per a què els infants es puguin 

desenvolupar de la manera més lliure i còmoda possible, al seu ritme, feliços i 

segurs, sent ells els protagonistes del seu aprenentatge a través del 

descobriment i l’experimentació . Un centre obert a tots els infants i les seves 

famílies.  

 

 

 

Recomanacions: 

 

-Cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions 

telemàtiques. 

-Cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les 

autoritats sanitàries. 
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-Les mesures concretes que cal aplicar a les professionals s’exposaran dins el pla 

de contingència de  les professionals de la Fundació. Les direccions informaran 

als equips de la formació  i informació rebuda. 

-Recordar a les famílies la recomanació de portar mascareta i guants;  

-Recordar que no han d’acudir al centre les persones de grups d'especial 

vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en 

aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i 

la documentació.  

-Es recomana la destinació d’un treballador per a les tasques d’organització de la 

gent que acudeixi al centre i la gestió de la cua, per tal de garantir que tothom 

es renta les mans amb solució hidroalcohòlica en entrar al centre i que es manté 

la distància de 2 m. entre persones en tot moment. 

-L’organització dels espais que permeti la utilització del menor nombre possible 

d’espais dels centres, assegurant, però, el manteniment de la distància de 2 m. 

necessària entre les persones en totes les situacions (mentre s’esperen per ser 

ateses, durant la cita, a la sortida), amb senyalitzacions que facilitin el moviment 

sense concentracions (valorar la possibilitat de senyalitzar a terra les distàncies 

de 2 m.  

-Cal gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions.  

-Es poden acceptar sol·licituds presentades fora de termini, abans de la 

finalització del període de reclamacions.  

 

 

 


