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Què és una preinscripció
a la llar d’infants?
A Badia del Vallès hi ha dues llars d’infants públiques, La Llavor i La Mainada. Del 15 al 26 de maig de 2017 s’inicia el període de preinscripció.
La preinscripció és el primer pas per obtenir una plaça a una de les llars
d’infants.
Quan omplim un full de preinscripció, responem una sèrie de preguntes
sobre la nostra situació familiar, i haurem d’aportar els documents acreditatius d’aquesta informació.

Quins són els meus drets?
Si teniu fills o filles, nascuts els anys 2015 o 2016, teniu dret a demanar
una plaça a la llar d’infants.
Si el vostre fill o la vostra filla ha nascut el 2017 abans o durant el període
de preinscripció, teniu dret a fer la preinscripció a la llar d’infants. Seran
infants nascuts fins el 26 de maig de 2017, inclòs.
En el cas dels infants que hagin nascut durant el període de preinscripció,
la preinscripció es pot fer però s’ha de fer dintre del termini.
En el cas dels bessons, o de germans inscrits al mateix centre, heu d’omplir dues preinscripcions.
Quan doneu el full de preinscripció teniu dret a demanar un full comprovant que acrediti que heu fet la preinscripció i quins documents heu donat.
Teniu dret a rebre informació sobre com funciona el procés de preinscripció, quan surten les llistes i saber quants punts teniu.
També teniu dret a fer una reclamació sinó esteu d’acord amb la puntuació
i a assistir al sorteig de places.
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Quins són
els meus deures?
Les famílies heu de fer la preinscripció dintre del termini establert, és a
dir, del 15 al 26 de maig de 2017.
Si no ho feu així, passeu immediatament a llista d’espera.
És obligació de la família aportar la documentació acreditativa que es demana.
Teniu l’obligació de dir la veritat sobre la vostra situació familiar.

Quina llar d’infants trio?
Què és el criteri de preferència?
A Badia hi ha dues llars d’infants: La Mainada i La Llavor.
Totes dues són bones llars per als vostres fills i les vostres filles.
És important que tingueu en compte que a l’hora de triar llar el criteri de
preferència és el més important.
El criteri de preferència es refereix a quina llar trieu com a primera opció.
L’opció escollida té més pes que la puntuació obtinguda.
Per a entendre-ho millor llegiu l’exemple següent:
Imagineu que a cada llar hi ha 40 places lliures, a “La Mainada” s’apunten
59 persones i a “La Llavor” només 20 persones. Les famílies que s’han
apuntat a “La Llavor” entren totes, encara que tinguin menys punts que
les famílies que s’han apuntat a “La Mainada”, fins i tot si no viuen a Badia
del Vallès tenen plaça.
Això passa perquè el criteri de preferència és el més important, (és a dir, el
de quina llar s’ha triat primer),i té més pes que els punts que cada família
pugui tenir.
Per tant, heu de tenir en compte que hi ha un element d’atzar que té relació amb la quantitat de famílies que s’apunten a una llar o a una altra.
Aquest factor canvia cada any i no es pot predir.
El criteri de preferència és el que té més pes per raó del criteri constitucional de llibertat d’elecció de centre.
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Quantes places hi ha lliures a cada llar d’infants?
Places Llavor

Places Mainada

Total places

Nascuts 2017

7

7

14

Nascuts 2016

38

23

61

Nascuts 2015

36

26

62

Total per llar

81

56

137

Com es fa la preinscripció?
Per a fer la preinscripció heu d’anar a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) de
l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Allà us donaran el full de preinscripció i us demanaran la documentació.
En el full de preinscripció és obligatori omplir totes les caselles que tenen
un asterisc.

Recordeu! Perquè la preinscripció sigui vàlida
ha d’estar signada.
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Quins documents ens
demanaran?
Cada família té una situació familiar específica.
Segons quina sigui la vostra situació familiar us demanaran uns documents
o uns altres.
Tot i això hi ha una sèrie de documents comuns per a totes les famílies.
La documentació comuna que tothom ha de presentar és:
a.	 Full de preinscripció omplert i signat (us el donaran a l’OAC).
b.	 Fotocòpia del llibre de família (hi han d’aparèixer totes les persones
que pertanyen al nucli familiar)
c.	 DNI del pare i de la mare o tutors actualitzat (no pot estar caducat i les
dades han d’estar actualitzades).
La resta de documents varia en funció de quina sigui la vostra situa-ció
familiar.
A continuació, trobareu un llistat de les diferents situacions possibles.
Busqueu quina és la vostra i comproveu quins documents heu de portar.

Recordeu! Si la documentació no és correcta no us atorgaran
els punts. Això vol dir que us podeu quedar sense plaça per no
presentar la documentació correcta.

6

PREINSCRIPCIÓ A LES LLARS D’INFANTS
DE BADIA DEL VALLÈS

2017 / 2018

Si sou una família que viviu a Badia
i treballeu tots dos
Aquelles famílies que estan empadronades a Badia del Vallès obtindran
200 punts. Si a més, treballeu tots dos, a la vostra puntuació s’afegiran
80 punts.
La documentació que heu de portar en aquest cas és la següent:
a) Documentació comuna (mireu la pàgina 7).
b) Certificat d’empadronament. Recordeu que si la data d’empadronament és posterior a l’1 de gener de 2017, es realitzarà una verificació.
c) L’impost de béns i immobles (IBI).
d) En el cas que visqueu a Badia, però el pis no estigui a nom de cap
dels tutors de l’infant s’ha de presentar l’IBI negatiu.
e) Certificat laboral dels dos tutors de l’infant. El certificat no pot tenir
data anterior al 28 d’abril de 2017 i no pot ser posterior al 26 de maig
de 2017. Recordeu! Les nòmines no serveixen.
f) Si sou autònoms heu de presentar la quota d’autònoms.
A més, també podeu rebre punts si us trobeu en les situacions següents:
1.	 Rebeu l’ajut de la renda mínima d’inserció (10 punts).
Documentació: informe de Serveis Socials.
2.	 Existència de germans matriculats a la llar d’infant al curs 2016/17 (40
punts)
Documentació: certificat de la llar d’infants.
3.	 Pares o tutors legals que hi treballin a la llar d’infants. (40 punts)
Documentació: certificat laboral. El certificat no pot tenir data anterior
al 28 d’abril de 2017 i no pot ser posterior al 26 de maig de 2017. Recordeu! Les nòmines no serveixen.
4.	L’infant acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o
quan el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de
l’infant acrediten una discapacitat igual o superior al 33% (30 punts)
Documentació: Certificat de discapacitat emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o certificat de discapacitat emès per l’ICAM.
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Si sou una família que viu a Badia, només treballa un dels
dos i teniu una situació de sobrecàrrega familiar
En el cas de les famílies on només treballa un dels dos es poden donar
diverses situacions.
Llegiu atentament per identificar quina és la vostra. Sols podeu entrar en
una de les tres situacions.
Aquelles famílies que estan empadronades a Badia del Vallès obtindran
200 punts. Si a més, teniu una situació de sobrecàrrega familiar, a la vostra puntuació s’afegiran 80 punts.
Tipologies de sobrecàrrega familiar:
1. Dels pares de l’infant treballa un i l’altre no treballa perquè està a
càrrec d’un familiar amb dependència.
La documentació que heu de portar si us trobeu en aquesta situació és la
següent:
a) Documentació comuna (mireu la pàgina 7).
b) Certificat d’empadronament. Recordeu que si la data d’empadronament és posterior a l’1 de gener de 2017 es realitzarà una verificació.
c) L’impost de béns i immobles (IBI).
d) En el cas que visqueu a Badia, però el pis no estigui a nom de cap
dels tutors de l’infant s’ha de presentar l’IBI negatiu.
e) Certificat laboral de la persona que treballa. El certificat no pot tenir
data anterior al 28 d’abril de 2017 i no pot ser posterior al 26 de maig
de 2017. Recordeu! Les nòmines no serveixen.
f) Si la persona que treballa és autònoma heu de presentar la quota
d’autònoms.
g) Fotocòpia de l’ajut de dependència. La persona que no treballa és qui
té a càrrec un familiar amb dependència.
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2. El pare treballa i la mare no treballa i està embarassada.
La documentació que heu de portar si us trobeu en aquesta situació és la següent:
a) Documentació comuna (mireu la pàgina 7)
b) Certificat d’empadronament. Recordeu que si la data d’empadronament és posterior a l’1 de gener de 2017 es realitzarà una verificació.
c) L’impost de béns i immobles (IBI).
d) En el cas que visqueu a Badia, però el pis no estigui a nom de cap dels
tutors de l’infant, s’ha de presentar l’IBI negatiu.
e) Certificat laboral de la persona que treballa. El certificat no pot tenir
data anterior al 28 d’abril de 2017 i no pot ser posterior al 26 de maig
de 2017. Recordeu! Les nòmines no serveixen.
f) Si la persona que treballa és autònoma heu de presentar la quota
d’autònoms.
g) Certificat del metge conforme la mare està embarassada.
3. Un dels dos pares de l’infant que s’escolaritzarà a la llar treballa i
l’altre no treballa perquè es fa càrrec d’un infant menor d’un any que no
anirà a la llar d’infants.
La documentació que heu de portar si us trobeu en aquesta situació és la següent:
a) Documentació comuna (mireu la pàgina 7)
b) Certificat d’empadronament. Recordeu que si la data d’empadronament és posterior a l’1 de gener de 2017 es realitzarà una verificació.
c) L’impost de béns i immobles (IBI).
d) En el cas que visqueu a Badia, però el pis no estigui a nom de cap dels
tutors de l’infant, s’ha de presentar l’IBI negatiu.
e) Certificat laboral de la persona que treballa. El certificat no pot tenir
data anterior al 28 d’abril de 2016 i no pot ser posterior al 26 de maig
de 2017. Recordeu que les nòmines no serveixen.
f) Llibre de família conforme hi ha un infant menor d’un any que no anirà a la llar d’infants.

Recordeu! Per puntuar en aquesta situació,
és imprescindible que l’infant no s’escolaritzi,
només el/la germà/ana més gran.
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A més, també podeu rebre punts, en qualsevol de les tres opcions esmentades, si us trobeu en les situacions següents:
1.	 Rebeu l’ajut de la renda mínima d’inserció (10 punts).
Documentació: informe de Serveis Socials.
2.	 Existència de germans matriculats a la llar d’infant al curs 2016/17 (40
punts).
Documentació: certificat de la llar d’infants.
3.	 Pares o tutors legals que hi treballin a la llar d’infants. (40 punts). Documentació: certificat laboral. El certificat no pot tenir data anterior al
28 d’abril de 2017 i no pot ser posterior al 26 de maig de 2017. Recordeu!
Les nòmines no serveixen.
4. L’infant acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o
quan el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de
l’infant acrediten una discapacitat igual o superior al 33% (30 punts) .
Documentació: Certificat de discapacitat emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o certificat de discapacitat emès per l’ICAM.
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Si sou una família que viu a Badia
i només treballa un dels dos
Aquelles famílies que estan empadronades a Badia del Vallès obtindran
200 punts. Si a més, teniu una de les dues tipologies especificades a continuació, podreu rebre:
1. La persona que no treballa està fent una recerca activa de feina i no rep
l’ajut de renda mínima. (10 punts)
a) Documentació comuna (mireu la pàgina 7)
b Certificat d’empadronament. Recordeu que si la data d’empadronament és posterior a l’1 de gener de 2017 es realitzarà una verificació.
c) L’impost de béns i immobles (IBI).
d) En el cas que visqueu a Badia, però el pis no estigui a nom de cap
dels tutors de l’infant s’ha de presentar l’IBI negatiu.
e) Certificat conforme s’està inscrit al SOC (Servei d’Ocupació Català).
A més, també podeu rebre punts si us trobeu en les situacions següents:
1.	 Existència de germans matriculats a la llar d’infant al curs 2016/17 (40
punts)
Documentació: certificat de la llar d’infants.
2.	 Pares o tutors legals que hi treballin a la llar d’infants. (40 punts) Documentació: certificat laboral El certificat no pot tenir data anterior al 28
d’abril de 2017 i no pot ser posterior al 26 de maig de 2017. Recordeu!
Les nòmines no serveixen.
3.	L’infant acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o
quan el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de
l’infant acrediten una discapacitat igual o superior al 33% (30 punts).
Documentació: Certificat de discapacitat emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o certificat de discapacitat emès per l’ICAM.
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2. La persona que no treballa no està fent una recerca activa de feina (0
punts).
a) Documentació comuna (mireu la pàgina 7)
b) Certificat d’empadronament. Recordeu que si la data d’empadronament és posterior a l’1 de gener de 2017 es realitzarà una verificació.
c) L’impost de béns i immobles (IBI).
d) En el cas que visqueu a Badia, però el pis no estigui a nom de cap
dels tutors de l’infant s’ha de presentar l’IBI negatiu.
A més, també podeu rebre punts si us trobeu en les situacions següents:
1. Rebeu l’ajut de la renda mínima d’inserció (10 punts).
Documentació: informe de Serveis Socials.
2. Existència de germans matriculats a la llar d’infant al curs 2016/17 (40
punts).
Documentació: certificat de la llar d’infants.
3. Pares o tutors legals que hi treballin a la llar d’infants. (40 punts) Documentació: certificat laboral. El certificat no pot tenir data anterior al 28
d’abril de 2017 i no pot ser posterior al 26 de maig de 2017. Recordeu!
Les nòmines no serveixen.
4. L’infant acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o
quan el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de
l’infant acrediten una discapacitat igual o superior al 33% (30 punts).
Documentació: Certificat de discapacitat emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o certificat de discapacitat emès per l’ICAM.

12

PREINSCRIPCIÓ A LES LLARS D’INFANTS
DE BADIA DEL VALLÈS

2017 / 2018

Si sou una família en la qual
no treballa cap dels dos
Les famílies que estan en aquesta situació poden tenir dues tipologies:
1. Un dels dos o tots dos està fent una recerca activa de feina i no rep l’ajut
de renda mínima. (10 punts)
a) Documentació comuna (mireu la pàgina 7).
b) Certificat d’empadronament. Recordeu que si la data d’empadronament és posterior a l’1 de gener de 2017 es realitzarà una verificació.
c) L’impost de béns i immobles (IBI).
d) En el cas que visqueu a Badia, però el pis no estigui a nom de cap
dels tutors de l’infant s’ha de presentar l’IBI negatiu.
e) Certificat conforme s’està inscrit al SOC (Servei d’Ocupació Català).
A més, també podeu rebre punts si us trobeu en les situacions següents:
1.	 Existència de germans matriculats a la llar d’infant al curs 2016/17 (40
punts) Documentació: certificat de la llar d’infants.
2.	L’infant acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o
quan el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de
l’infant acrediten una discapacitat igual o superior al 33% (30 punts).
Documentació: Certificat de discapacitat emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o certificat de discapacitat emès per l’ICAM.
2.Cap dels dos està fent una recerca activa de feina.
a) Documentació comuna (mireu la pàgina 6)
b) Certificat d’empadronament. Recordeu que si la data d’empadronament és posterior a l’1 de gener de 2017 es realitzarà una verificació.
c) L’impost de béns i immobles (IBI).
d) En el cas de que viviu a Badia, però el pis no estigui a nom de cap dels
tutors de l’infant s’ha de presentar l’IBI negatiu.
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A més, també podeu rebre punts si us trobeu en les situacions següents:
1.	 Rebeu l’ajut de la renda mínima d’inserció (10 punts).
Documentació: informe de Serveis Socials.
2.	 Existència de germans matriculats a la llar d’infant al curs 2016/17 (40
punts).
Documentació: certificat de la llar d’infants.
3.	L’infant acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o
quan el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de
l’infant acrediten una discapacitat igual o superior al 33% (30 punts).
Documentació: Certificat de discapacitat emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o certificat de discapacitat emès per l’ICAM.
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Si sou una família monoparental
Les famílies monoparentals són aquelles en les quals només hi ha un
tutor o una tutora i l’infant o els infants al seu càrrec. En aquests casos, el
pare o la mare o no hi són, o han perdut la pàtria potestat.
Si esteu divorciats o separats no vol dir que sigueu família monoparental.
Les famílies monoparentals que ho acreditin rebran 80 punts.
La documentació que heu de portar si us trobeu en aquesta situació és la
següent:
a) Documentació comuna (mireu la pàgina 7).
b) L’impost de béns i immobles (IBI).
c) En el cas que visqueu a Badia, però el pis no estigui a nom de cap
dels tutors de l’infant s’ha de presentar l’IBI negatiu.
d) Per acreditar que sou família monoparental podeu fer-ho a través
d’una de les tres opcions:
a.	 Llibre de família. És vàlid per a aquells infants que al llibre de família només tinguin els cognoms d’un dels dos tutors i l’altre tutor
no hi consti.
b.	 Carnet de família monoparental.
c. Informe de Serveis Socials que acrediti que el tutor responsable
de l’infant no rep cap tipus d’ajuda per part de l’altre tutor de l’infant.
Per saber quina és la resta de puntuació que us pertoca heu de mirar
quina és la vostra situació:
1. Esteu treballant (mireu la pàg. 7)
2. Estar en situació de sobrecàrrega familiar (mireu la pàg. 8).
3. Estar en situació de recerca activa de feina (mireu la pàg. 11).
4. Estar sense feina (mireu la pàg. 13).

Recordeu! Aquestes categories són excloents entre si.
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Si sou una família separada o divorciada
Les famílies que estan separades o divorciades han de tenir en compte que
a l’hora d’atorgar els punts el que es pren com a referència és el domicili on
està empadronat l’infant amb un dels dos tutors.
En el cas que tots dos visqueu a Badia no hi ha cap problema.
En el cas que un visqui a Badia i l’altre no, si el domicili de l’infant és el de
la persona que viu a Badia heu de portar la sentència judicial que acrediti
la vostra situació.
Ser família separada o divorciada no dóna punts.
Per saber quina és la puntuació que us pertoca heu de mirar quina és la
vostra situació:
1. Esteu treballant (mireu la pàg. 7)
2. Estar en situació de sobrecàrrega familiar (mireu la pàg. 8).
3. Estar en situació de recerca activa de feina (mireu la pàg. 11).
4. Estar sense feina (mireu la pàg. 13).

Recordeu! Aquestes categories són excloents entre si.
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Què són els criteris
complementaris?
Els criteris complementaris són aquells que es tenen en compte quan hi ha
una situació d’empat.
Els empats es produeixen quan hi ha més infants preinscrits amb la mateixa puntuació, que places lliures. És en aquest moment quan es revisen les
puntuacions i es tenen en compte els punts obtinguts pels criteris complementaris.
Perquè aquests criteris siguin efectius és necessari:
1. Que es produeixi un empat.
2. Que la documentació es doni en el període de preinscripció.
Els criteris de desempat són:
1.	 Ser família nombrosa (15 punts).
Documentació: carnet de família nombrosa o llibre de família.

Recordeu! Les famílies monoparentals no poden afegir aquests
punts a la seva puntuació.

2. L’infant té una malaltia crònica que afecta el sistema endocrí, digestiu o
metabòlic, inclosos celíacs (15 punts).
Documentació: certificat del metge.
3. El pare, mare, tutors, o germans han estat escolaritzats al centre per al
qual es presenta la sol·licitud (5 punts).
Documentació: cap (es realitzarà una comprovació amb el centre!).
La puntuació obtinguda en els criteris de desempat es pot sumar entre si.
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On i quan podré
fer la preinscripció?
El període de preinscipció va del 15 al 26 de maig de 2017,
ambdós inclosos, a l’OAC.
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres
de 8.30 a 15 h. El dia 26 de maig es podran presentar les sol·licituds fins
les 15 h.

Reclamacions
La comissió de garanties d’admissió revisarà la documentació presentada
i publicarà les llistes provisionals, de l’alumnat admès, amb els punts que
s’han considerat vàlids.
Aquestes llistes es penjaran a l’Ajuntament (vestíbul) i a les dues llars.
Comproveu si la puntuació publicada correspon a la vostra situació i amb
el que heu certificat.
En cas que no sigui així, podeu fer una reclamació el dies 1 i 2 de juny de
2017.
Per què la reclamació sigui vàlida heu de presentar una instància a l’OAC.
La comissió estudiarà el vostre cas i us donarà resposta en el temps que
marca el calendari.
Les reclamacions no serveixen per donar documentació nova, ni per acreditar una nova situació familiar.

Recordeu! Durant el temps de reclamacions no s’acceptarà
nova documentació.
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Sorteig
Les famílies que tenen més punts tenen preferència per entrar a la llar
d’infants.
Les places s’atorguen en ordre decreixent:
• Primer es reparteixen les places entre les famílies que tenen màxima
puntuació.
• Després del primer repartiment, les places que queden lliures es reparteixen entre les famílies següents que tenen més punts i així successivament.
En el cas d’empat, primer es tenen en compte els criteris complementaris.
Si quan ja s’ha fet el repartiment, s’han sumat els criteris complementaris i
encara queden places lliures i més infants que places, es realitza un sorteig
per a aquells infants als quals encara no se’ls hagi designat una plaça.
Al sorteig:
• Primer es reparteixen les places entre les famílies que tenen màxima
puntuació.
• Després del primer repartiment, les places que queden lliures es reparteixen entre les famílies següents que tenen més punts i així successivament.
El dia 31 de maig de 2017 es penjaran les llistes amb la puntuació provisional. En aquestes llistes es publica el número de sol·licitud (assignat al
emplenar el full de sol·licitud) dels infants que tenen plaça i dels que han
d’anar a sorteig.
El sorteig es realitzarà al Casal dels infants el dia 6 de juny de 2017 a les
11.30 h.
Les llistes amb els resultats del sorteig es publiquen el dia 7 de juny de
2017. Aquestes llistes es penjaran a les llars d’infants i a l’OAC.
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Calendari
Preinscripcions del 15 al 26 de maig de 2017 a l’OAC.
Els llistats amb la puntuació provisional es publicaran el 31 de maig de
2017. Els trobareu penjats a l’OAC i a les llars d’infants.
Podeu realitzar reclamacions els dies 1 i 2 de juny de 2017.
El sorteig tindrà lloc el dia 6 de juny de 2017 a les 11.30 h. al Casal dels
Infants.
Els llistats amb la relació definitiva d’alumnat admès es penjaran el dia 7
de juny de 2017 a l’OAC i a les llars d’infants.
La matriculació es farà del 8 al 14 de juny de 2017, ambdós inclosos. S’ha
de fer a la llar d’infants en la que us hagin donat plaça.
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PER A MÉS INFORMACIÓ
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana
Horari: de dilluns a dijous,
de 8.30 a 19 h i divendres, de 8.30 a 15 h.
T. 93 693 33 00
www.badiadelvalles.net
Av. Burgos s/n (Edifici Ajuntament)

