SOL·LICITUD DE MATRÍCULA ESCOLA INFANTIL
“RIU TÚRIA”
1- NOTA INFORMATIVA
En el moment de formular la sol·licitud d'admissió, es realitza una declaració
responsable que substitueix a la documentació que han de presentar les famílies per a
acreditar les circumstàncies al·legades per a la seua baremació, pel fet que la situació
excepcional de confinament de la població, que ha sigut motivada per l'estat d'alarma,
dificulta que les famílies afectades puguen recaptar i aportar aquesta documentació.
En el procés d'admissió per al curs 2020-2021, i per raons d'interés públic s'ha
incorporat la presentació de manera telemàtica.
La falsedat en les dades declarades, o no prou acreditats, donarà lloc a l'anul·lació de la
sol·licitud.
2- CALENDARI SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ

Presentació
de
sol·licituds

Baremació

Publicació
Presentació
llestes
de
Llestes
provisionals reclamaciones definitives

Del 8 al 16
de juny

Del 17 al 18 El 19 de
de juny
juny

Del 22 al 23
de juny

El 24 de
juny

Matrícula

Del 25 de
juny al 3 de
juliol

NOTA: Per als xiquets i xiquetes nascuts l'any 2018, el període de matriculació es
podrà realitzar fins al 29 de juliol.

2- INSTRUCCIONS

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ

•
Entrar en la pàgina web de l'ajuntament-Notícies-Procés matrícula-Escoles
Infantils curs 2020-2021
•
Descarregar el full de sol·licitud, emplenar-la i enviar-la al correu:
eeii@ribarroja.es
•
Aquelles famílies que per circumstàncies no puguen o no tinguen els mitjans
necessaris per a sol·licitar plaça de manera telemàtica hauran de demanar cita prèvia al
telèfon 961653185( De 9h a 13h) o enviar un correu: eeii@ribarroja.es
REQUISITS DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA
-Acreditació del criteri domicili:
El domicili familiar s'acreditarà mitjançant la presentació del DNI del pare/mare o tutor
i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si existira discrepància
entre els domicilis que figuren en els citats documents, es podrà requerir un certificat de
residència lliurat per l'ajuntament.
En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar
aquell en el qual estiga empadronat l'alumne o alumna.
En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat
el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria competent en
matèria d'hisenda.
El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instàncies del
sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar. Per a la justificació
d'aquesta circumstància, els treballadors i treballadores per compte d'altri aportaran
certificat emés per l'empresa en el qual acredite prou la relació laboral i domicili del
centre de treball. Els treballadors i treballadores per compte propi, ho acreditaran
aportant la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris,
professionals i retenidors (*Md. 036 o 037).
Quan l'alumne o alumna residisca en un internat, es considerarà el domicili de la
residència com a domicili de l'alumne o alumna, i això sense perjudici de l'aplicació de
les normes específiques per a aquest supòsit que es dicten en desenvolupament de
l'apartat 2 de la disposició addicional sisena del Decret 40/2016.

.-Identificació de progenitor amb qui no es conviu:
Quan es marque la casella d'existència de no convivència (en els casos en què es
produïsca l'existència de no convivència dels progenitors per motius de separació,
divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si és el
cas, la possible limitació de la pàtria potestat d'un d'ells), en el moment de formalització
de la matrícula s'haurà d'aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare o tutor
o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.

4- CRITERIS DE BAREMACIÓ
Criteris per a la valoració de les sol·licituds de lloc escolar
L'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, quan no
existisquen en ells places suficients per a atendre totes les sol·licituds d'ingrés, es regirà
pels següents criteris:
PUNTUACIONS (Resolució de 15 de maig de 2020)
1. GERMANS O GERMANES
Per cada germà o germana matriculat en el centre sol·licitat, que haja de continuar
assistint al mateix curs escolar per al qual se sol·licita plaça: 15 punts.
2. PARES, MARES O TUTORS TREBALLADOR/A, EN ACTIU, DEL CENTRE: 5
punts

3. RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ: 4 punts.
4. RENDA FAMILIAR (SENSE SER BENEFICIARI/A de la RVI) D'ACORD AMB
EL IPREM, CORRESPONENT A 14 PAGUES, EN RELACIÓ A l'EXERCICI
FISCAL ANTERIOR EN 2 ANYS A l'ANY NATURAL EN què SE SOL·LICITA LA
PLAÇA (2018)
Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat del IPREM: 3,5 punts.
Renda anual per càpita superior a la meitat del IPREM i inferior o igual al IPREM: 3
punts.
Renda anual per càpita superior al IPREM i inferior o igual al resultat de multiplicar el
IPREM per 1,5: 2,5 punts.
Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar el IPREM per 1,5 i inferior o
igual al resultat de multiplicar el IPREM per 2: 2 punts.

5.FAMÍLIA NOMBROSA
Especial: 5 punts.
General: 3 punts.
6. DISCAPACITAT
Discapacitat de l'alumne o l'alumna:
Igual o superior al 65%: 7 punts.
Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64%: 4 punts.
Discapacitat dels pares, mares, tutors, germans o germanes de l'alumne o l'alumna:
Igual o superior al 65%: 5 punts.
Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64%: 3 punts.
7. FAMÍLIA MONOPARENTAL:
Especial: 5 punts.
General: 3 punts.

EMPATS
D'acord amb l'apartat dècim de la Resolució de 15 maig de 2020:
1. Els empats es dirimiran aplicant els criteris establits en el punt nou de l'annex del
Decret 35/2020, que modifica l'article 38 del Decret 40/2016.
2. En aplicació de l'article anterior, i d'acord amb el que s'estableix en l'article 43 bis de
la Ordre 7/2016, en les situacions d'empat que es produïsquen després d'aplicar els
criteris de desempats, es realitzará un sorteig públic seguint el seguiente procediment:
es triaran 2 lletres per les quals s'ordenarà el primer cognom; també altres 2 lletres per
les quals s'ordenarà el segon cognom, i que s'aplicaran quan existisca coincidència amb
el primer. En cas de no disposar d'un segon cognom, es considerarà que aquest comença
amb «*AA».

