
                              
 

CARTA INFORMATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ A LA 

LLAR D’INFANTS PÚBLICA I MUNICIPAL REXICS PER AL CURS 2021-2022. 

 

Benvolgudes famílies, 

Des de l’equip de mestres de la llar d’infants Rexics i els Ajuntaments de 

Fonollosa, Rajadell i Aguilar de Segarra us donem la benvinguda a la llar 

d’infants pública i municipal Rexics. 

En aquest escrit hi trobareu la informació necessària per tal de poder 

realitzar la preinscripció a la llar d’infants per al curs 2021-2022. 

Els tràmits es realitzaran de manera presencial demanant cita prèvia amb 

la direcció del centre (la Marta). 

Primer de tot, us presentem el CALENDARI:  

 Del 5 al 7 de maig: Presentació per part del centre de l’oferta de 

places pel curs 2021-2022. 

 Del 10 al 21 de maig (ambdós inclosos): Presentació de sol·licituds i 

documentació per part de les famílies interessades (caldrà dur la 

documentació  de manera presencial a la llar d’infants, demanant 

cita prèvia). 

 1 de juny: Publicació del llistat de les sol·licituds amb puntuació 

provisional per part del centre educatiu. 

 Del 2 al 8 de juny: Presentació de les reclamacions per part de les 

famílies. 

 Del 9 a l’11 de juny: Sorteig en cas d’empat per part del centre 

educatiu. 

 15 de juny: Publicació del llistat definitiu per part del centre 

educatiu. 

 Del 16 al 22 de juny (ambdós inclosos): Període de matriculació 

(gratuït). 

 

 

 



                              
 

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ: 

La preinscripció és un tràmit gratuït i el pot dur a terme un dels dos 

progenitors/es o tutors/es de l’infant a preinscriure. 

Es farà de manera presencial a la llar d’infants Rexics (C/Pla de la Vila, 43-

45 de Canet de Fals, Fonollosa), demanant cita prèvia amb la directora 

del centre (la Marta). 

Per a demanar la cita podeu fer-ho mitjançant tres vies: 

o correu de la llar d’infants: rexiques@hotmail.com 

o Telèfon fix de la llar d’infants: 938369727 (en horari de dilluns a 

divendres de 8 del matí a 4 de la tarda).  

o Telèfon mòbil de la llar d’infants: 661514581 

El dia de visitar el centre es demana no presentar cap simptomatologia 

relacionada amb la COVID-19 (si fos necessari es podria canviar la data de 

la cita o bé autoritzar a una altra persona a fer el tràmit; podeu trucar al 

centre per a informar-vos) i seguir les mesures de seguretat de la llar 

d’infants: dur mascareta, utilitzar gel desinfectant a l’entrar i trepitjar la 

catifa desinfectant vermella situada al vestíbul. 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FER LA PREINSCRIPCIÓ: 

 Sol·licitud de preinscripció emplenada. La trobareu a la pàgina web 

de l’ajuntament (per a qualsevol dubte podeu escriure al correu 

electrònic esmentat o bé trucar al mòbil o fix de la llar). Sempre que 

es pugui, es demana dur-la emplenada, però es tindran còpies 

impreses a la llar d’infants per si algú ho necessita. 

 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, tutora, guardador o guardadora de fet) o, si la persona 
sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el  
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NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document 
d'identitat del país d'origen. (De manera extraordinària, les dades 
d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden 
acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país 
d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui 
aportar. El director o directora o la persona titular del centre la 
valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada). 

En el cas de voler acreditar algun altre criteri de prioritat, caldrà dur la 
següent documentació: 

 Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el 
tutor legal a l'escola: En el cas de les persones assalariades, és 
suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per 
l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, 
s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on 
es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat. 

 Per justificar la renda garantida de ciutadania: Aportació de 

documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una 
discapacitat: Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 
33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i 
es valida mitjançant consultes interadministratives.  Si no es pot 
validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres 
comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta 
acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres 
comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que 
acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat 
permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui 
oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen 
reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat 
permanent per al servei o inutilitat. 
 

 



                              
 

 Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa o 

monoparental: caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el 

de família monoparental. 

 

 

ALTRES ASPECTES: 

 La publicació del llistat provisional i definitiu es farà  de manera 

anònima  al taulell d’anuncis de la llar d’infants. 

 Un cop feta la preinscripció, s’informarà dels tràmits de la matrícula 

(és gratuïta). Aquesta també es realitzarà presencialment demanant 

cita prèvia amb la direcció del centre.  

 A la pàgina web de l’Ajuntament de Fonollosa hi trobareu 

informacions en relació a l’oferta de places, els horaris lectius, les 

taxes de la llar d’infants, el projecte educatiu, fotografies dels 

espais...  

 Per a qualsevol consulta podeu fer servir el correu electrònic, el 

telèfon fix o el telèfon mòbil i us atendrem. 

 

 Per a més informació podeu consultar: 

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

 

 Els aspectes de barem a emplenar en la sol·licitud: (Vosaltres 

només heu d’emplenar la casella (sí/no). La puntuació l’afegirà el 

centre educatiu) 

 Existència de germans al centre: 40 punts 

 Domicili al·legat:  

            Habitual dins l’àrea d’influència: 30 punts 

            Habitual dins el municipi i fora àrea influència: 10 

punts 

            Lloc de treball dins àrea d’influència: 20 punts 

 Beneficiari de la renda mínima d’inserció: 10 punts 

 Discapacitat de l’alumne, pare, mare, germà/na: 10punts 

Família nombrosa o monoparental: 15 punts 
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Per a qualsevol consulta recordeu enviar un correu a la llar d’infants, 

trucar al telèfon fix o bé utilitzar el telèfon mòbil de la llar d’infants. 

 

Atentament, 

Equip educatiu de la llar d’infants Rexics. 

Ajuntament de Fonollosa. 

Ajuntament de Rajadell. 

Ajuntament d’Aguilar de Segarra. 

 

 

 


