Horari :

Matí: de 9.00h a 12.30h
Tarda: de 15.00h a 16.30h
Servei de menjador: de 12.30h a 15.00h

Quotes escolars per al curs 2022/2023 (de setembre a juny):
Material escolar

39,00 €

quota única

Assegurança

10,70 €

quota única

Servei de menjador (12.30h a 15.00h) *

7,30 €

diari

Servei de menjador nadons (12.30h a 15.00h) **

6,00 €

diari

1 Tram d’acollida

20,00 €

Mensual

2 Trams d’acollida

35,00 €

Mensual

50,00 €

Mensual

5,00 €

Tram

3 Trams d’acollida
1 Tram d’acollida esporàdic

Els trams d’acollida oferts son: de 8.00h a 8.30h / de 8.30h a 9.00h / de 16.30h a 17.00h

MENJADOR:
* El preu del menjador és de 7,30 € diaris (12.30 h a 15.00 h)
El preu mensual variarà en funció dels dies lectius de cada mes. Donat que el rebut es domicilia
a principi de mes, si l’alumne falta al menjador, us retornarem la quantitat corresponent ( a partir
del quart dia que l’alumne hagi faltat ) a la quota del mes següent. Si abans de les 9:30 h, no
aviseu al centre dient el contrari, es comptarà que el vostre fill/a es queda a dinar cada dia.
* * Degut a què en aquesta edat, la dieta és clarament diferenciada (llet maternal, introducció
progressiva d’aliments seguint recomanació del pediatre,...) El servei de menjador (de 12.30h a
15.00 h.) ofereix la possibilitat a aquest grup que el menjar es dugui fet des de casa. En aquests
casos el preu del servei mensual de nadons és de 6 € diaris.

Preus públics d’ensenyament mensual per alumnes nascuts el 2021 i 2022 :

Nº membres
unitat familiar
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Preus
genèrics

A
Igual o
menor
9.561,28 €
11.951,60 €
14.341,91 €
16.732,23 €
19.122,55 €
21.512,87 €
23.903,19 €
26.293,51 €
28.683,83 €

Llindar de Renda familiar (IRSC : 7.967,73 €)
B
C
de

a

9.561,28 €
11.951,60 €
14.341,91 €
16.732,23 €
19.122,55 €
21.512,87 €
23.903,19 €
26.293,51 €
28.683,83 €

15.934,82 €
19.918,53 €
23.902,23 €
27.885,94 €
31.869,65 €
35.853,35 €
39.837,06 €
43.820,76 €
47.804,47 €

de

a

15.934,82 €
19.918,53 €
23.902,23 €
27.885,94 €
31.869,65 €
35.853,35 €
39.837,06 €
43.820,76 €
47.804,47 €

22.309,61 €
27.887,02 €
33.464,42 €
39.041,82 €
44.619,22 €
50.196,63 €
55.774,03 €
61.351,43 €
66.928,84 €

D
Més de
22.309,61 €
27.887,02 €
33.464,42 €
39.041,82 €
44.619,22 €
50.196,63 €
55.774,03 €
61.351,43 €
66.928,84 €

de 9.00h a 12.30h
i de 15h a 16:30h

95 €

110 €

115 €

120 €

Preus a partir
de 9.00h a 12.30h
del 2n germà i de 15h a 16:30h
matriculat

86 €

99 €

104 €

108 €

Per famílies nombroses i monoparental, s’estableix una bonificació del 10% a la quota
d’ensenyament
Pels alumnes nascuts el 2020, el Departament d’Educació augmenta l’aportació als Ajuntaments
per tal que pugui ser gratuïta per a les famílies

Tràmit
Publicació de l’oferta

Dates
entre el 4 i 6 de maig

Jornada de portes obertes (sol·licitant cita)
escanegeu aquets QR o cliqueu a sobre per accedir-hi

del 25 d’abril
al 6 de maig

Presentació de sol·licituds amb CITA PRÈVIA a:
1) Les Llars d’Infants municipals,
escanegeu aquets QR o cliqueu a sobre per accedir-hi

de 9 al 20 de maig
(ambdós inclosos )
2) Oficina Municipal d’Escolarització, poder accedir aquí
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació
provisional:

1 de juny

Termini per presentar reclamacions

2 a 8 de juny

Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds:

9 de juny
a les 13.00h

Publicació de les llistes d’ admesos
Període de matrícula

15 de juny
del 16 al 22 de juny

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, cal presentar la següent documentació.
A. Documentació identificat iva Original i fotocòpia de:
● Llibre de família :Original i fotocòpia de la pàgina del nen/a inscriure, (o altres documents
relatius a la filiació). Si l'alumne o l'alumna està en situació d'acolliment, la resolució
d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
● Document nacional d'identitat (DNI) o targeta de residència on consta el NIE del pare,
mare o tutor legal
● Targeta sanitària individual (TSI), del alumne o alumna..
● Carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates
corresponents, de l’alumne o l’alumna.

B. Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat amb les puntuacions de
barem
Si durant aquest termini no s'acrediten les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de
preinscripció el criteri afectat no es considera i es perden els punts corresponents.

Per ordenar les sol·licituds d’admissió i assignar les places del centre, quan el nombre de
sol·licituds és superior a l’oferta, s’aplica una barem de prioritat d’admissió, que compta diversos
criteris general i complementaris.

Concepte

Barem

Documentació

Criteris generals
Per tenir germans/es matriculats al centre

50
--punts

Per proximitat de domicili o treball (s’ha d’escollir una opció de les següents)
• Viure a Tàrrega
• Treballar en la zona del centre
Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida
de ciutadania

DNI / NIE vigent o Certificat de
30
convivència (quan l’adreça que s'al·lega
punts
no coincideix amb l’adreça del DNI/NIE)
20 Còpia del contracte laboral / Certificat de
punts l’empresa
15 Documentació acreditativa de renda
punts mínima d'inserció

Criteris complementaris
Discapacitat de l'alumne/a, el seu pare o
mare igual o superior al 33%
Per tenir el pare, mare, el tutor o tutora
legal treballant al centre
Per família nombrosa
Per família monoparental
Pel fet que l’alumne hagi nascut en un part
múltiple

Certificat del Dpt. Benestar Social i
15 Família / Institut Català d’Avaluacions
punts Mèdiques amb la valoració de la
discapacitat
10
-punts
10
Carnet de família nombrosa
punts
10
Carnet de família monoparental
punts
10
Llibre de família
punts

