
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  

 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA (presentació telemàtica, adjuntar la documentació 
en pdf o foto) 
 
o Còpia del Llibre de Família, certificat de naixement o altres documents relatius 

a la filiació 

o Còpia del DNI/passaport/NIE dels progenitors/es, tutors/es legals. 

o Còpia de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) de l’alumne/a (CATSALUT o 
cobertura sanitària). 

o Còpia del carnet de vacunes o certificat mèdic oficial on figurin les dosis de 
vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no està vacunat, presentar 
certificat mèdic oficial justificatiu.  

o El volant d’empadronament de convivència l’obtindrà directament l’Ajuntament 
(no cal presentar cap document) 

 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ)  

(presentació telemàtica, adjuntar la documentació en pdf o foto) 
 

 

o Document acreditatiu de ser beneficiari de l’ajut de la renda garantida de 
ciutadania.  

o Còpia del contracte de treball o certificat de l’empresa, en el cas que no es 
visqui a Lloret però que el pare o mare hi treballi i vulgui al·legar-ho 

o Còpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, 
mare, tutors o germans 

o Còpia, si s’escau, del carnet de família nombrosa o monoparental en vigor.  

o El Certificat històric d’empadronament dels progenitors/es, tutors/es legals per 
acreditar els anys empadronats l’obtindrà l’Ajuntament directament (no cal 
presentar cap document) 

o Còpia Llibre de família si són bessons/es 

o Situació laboral:  

a) treballadors per compte aliena: Certificat emès per l’empresa, degudament 
signat i segellat, i emès en el període de preinscripció, en el que s’acrediti 
l’existència de relació laboral entre el pare, mare o tutors de l’infant i 
l’esmentada empresa.  

b) treballadors per compte pròpia: rebut de les quotes pagades a la Tresoreria 
General de la Seguretat social del darrer mes, amb acreditació del pagament.   

*Caldrà acreditar la situació laboral d’ambdós progenitors, de tal forma que els 
10 punts s’atorgaran únicament si ambdós treballen en el moment de la 
preinscripció, ja sigui per compte aliena o compte pròpia.  
*En cas de famílies monoparentals, l’acreditació de la situació laboral haurà de 
realitzar-se respecte del pare, mare o tutor, podent obtenir igualment 10 punts 
en cas que s’acrediti.  

 

CRITERIS DE PUNTUACIÓ 

 
CRITERIS PRIORITARIS 
Germans/es escolaritzats/es al centre en el moment de la preinscripció   50 p. 

Proximitat del domicili (només una opció):  
 -domicili a Lloret de Mar 30 p. 

 -Lloc de treball dels pares a Lloret de Mar 20 p. 

Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.  15 p. 

 
CRITERIS COMPLEMENTARIS 
Per tenir pares o tutors treballant al centre educatiu 10 p. 

Per formar part d’una família nombrosa o monoparental  10 p. 

Per haver nascut en un part múltiple      10 p. 

Situació laboral en cas de treballar ambdós progenitors 10 p. 

Empadronament                                                                                              fins a un màxim de 10 p. 

Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans de grau igual o superior al 33%              15 p. 

Per tenir la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme                                                  10 p. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDARI 

 

Presentació de sol·licituds telemàticament 

DEL 9 AL 20 DE MAIG DE 2022 

(només s’atendran les sol·licituds 

presentades per instància general 

electrònica) 

 
Publicació de llistes amb la puntuació 

provisional 

1 DE JUNY DE 2022 a les 12 h al WEB de 

l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

 

Reclamacions puntuació provisional 

2 i 3 DE JUNY DE 2022 (només s’atendran 

les reclamacions presentades per instància 

general electrònica) 
 

Sorteig lletra 

9 DE JUNY DE 2022 a les 12h a la 3a 

planta de la Casa de la Cultura, de Lloret 

de Mar 

 

Publicació llistes d’admesos i llista d’espera 

15 DE JUNY DE 2022 

 

Matriculació  
DEL 16 AL 22 DE JUNY DE 2022 

 

 

 

PROCÉS TELEMÀTIC 
 

Presentació de sol·licituds es farà per 

instància general electrònica a la web de 

l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

www.lloret.cat 

 

 

 

 

INFORMACIÓ  

 

LOLA ANGLADA 

Codi centre: 17005765 

C. Aiguaviva, s/n 

669 16 07 11 
lolaanglada@lloret.cat 

 

 

 

ELS POPS 

Codi centre: 17009151 

C. Josep Pla i Casadevall, 2 

972 37 74 97 

elspops@lloret.cat 
 

 

 

OME Oficina Municipal d’Escolarització 

C. Torrentó, 22-24 3a planta 

972 36 19 14 

ome@lloret.cat  
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