ESCOLA INFANTIL DE FERRERIES
Av. Son Morera, 5-7
07750 FERRERIES
Tel. 971 155227

INFORMACIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA A L’ESCOLA
INFANTIL DE FERRERIES, CURS 2016-2017
L’Escola Infantil de Ferreries està situada a la planta baixa de l’edifici de l’IBAVI de
l’av. Son Morera, 5-7. És un servei municipal on, a més d’oferir l’escolarització dels
fillets i filletes de 0-3 anys, també pretén donar un servei a les famílies i als seus fills i
filles organitzant altres activitats i tallers al llarg del curs.


Oferta de places:

-

7 places per a una (1) aula de nadons.
114 places entre P1 i P2. Nota: en aquest cas es preveu la possibilitat de fer aules
mixtes de fillets d’1 i 2 anys.

Es reserva una plaça de cada grup d’edat per a alumnes amb necessitats específiques
de suport educatiu, i una plaça de cada grup d’edat per a alumnes en situació de
desprotecció o risc social. Un cop finalitzat aquest període de preinscripció, en cas que
no s’hagin sol·licitat aquestes places, passaran a ser places ordinàries.


Serveis i quotes per al curs vinent:

Nadons
Matrícula: 80,00 €/curs
Material: 10,00 €/curs
HORARI
De 8.00 a 14.00 h

SERVEI
Escolarització general (*)

QUOTES
220,00 €/mes (*)

SERVEI
Escolarització general (*)

QUOTES
190,00 €/mes (*)

P1 i P2
Matrícula: 80,00 €/curs
Material: 10,00 €/curs
HORARI
De 8.00 a 14.00 h

(*) L’horari d’acollida és de 8.00 a 9.00 h i el de recollida de 13.00 a 14.00 h.
(*) Preus establerts a l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei
públic municipal d'atenció a la primera infància (0-3 anys).
Bonificacions:
Descompte del 10% de la quota mensual a famílies amb dos o més nens a l’escola.
Descompte del 10% de la quota mensual a famílies amb nens amb necessitats
educatives especials.
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Calendari del procés d’admissió i matrícula:

Presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig
Llista provisional d’admesos: dia 6 de juny
Reclamacions: del 6 al 8 de juny
Resolució de les reclamacions: dia 9 de juny
Llistes definitives: dia 17 de juny
Matriculació: del 22 al 27 de juny


Documentació a presentar:

La que figura a l’imprès de sol·licitud d’escolarització.


Lloc i horari de lliurament de la sol·licitud:

Escola Infantil de Ferreries.
Horari de recollida i presentació de sol·licituds:
Del 9 al 20 de maig, de dilluns a divendres, de 8.00 a 9.00 h, dilluns de 16.00 a 18.30
h.


Normativa:

 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
 Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’alumnes als centres
sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears.
 Decret 39/2011, de 20 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i
l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons
públics.
 Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 (BOIB
núm. 64, de 05/05/212) i l'actualització de les dates als efectes de còmput de terminis
de convocatòria (annex 2 d'aquesta Resolució).
 Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
 Decret 24/2015, de 7 d'agost, modificat pel Decret 1/2016, de 16 de febrer, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
 La llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància
i a l'adolescència.
 Resolució del director general d'Innovació i Comunitat Educativa de 9 d'abril de
2016 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2016-2017
respecte dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts
totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle d’educació infantil
(BOIB núm. 49, de 19 d'abril de 2916).
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Models de documents:

Formulari de sol·licitud plaça escola infantil pública (català)
Formulari de sol·licitud plaça escola infantil pública (castellà)
Declaració jurada cas una signatura (català)
Declaració jurada cas una signatura (castellà)
Declaració jurada autorització consulta empadronament cas una signatura (català)
Certificat treball centre (català)
Barem de puntuació (català)
===========
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