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BASES REGULADORES D’ADMISSIÓ EN LES AULES DE DOS AN YS DE L’ESCOLETA 
MUNICIPAL DE DÉNIA PER AL CURS 2019-2020 

 
 

I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Amb l’objectiu de regular el procediment ordinari d’admissió de menors nascuts l’any 2017 per al 
curs 2019-2020 dels serveis de l’escola infantil municipal, en el curs de 2 anys, es dicten aquestes 
bases. 
 

II. PERSONES DESTINATÀRIES 
 

Poden sol·licitar plaça en l’escoleta infantil municipal els pares, mares o tutors dels xiquets i xiquetes 
que van nàixer l’any 2017 i que la residència familiar estiga al terme municipal de Dénia. 
 

III. PREVISIÓ DE PLACES VACANTS 
 

1.  L’oferta és de 2 unitats per al curs d’Infantil 2 anys. 
2.  La determinació del nombre d’unitats es farà considerant la ràtio màxima i mínima. Per davall de 

la ràtio mínima no es posarà en funcionament efectiu la unitat en qüestió, tenint en compte 
sempre el nivell i model lingüístic. 

 
IV. RELACIÓ  UNITAT/ALUMNES 

 
1.  A l’objecte de possibilitar la determinació del nombre de places escolars vacants i unitats a 

disposar el seu funcionament, s’establiran les següents relacions de mitjana (ràtio): 2 unitats amb 
una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. 

 
V. SOL·LICITUD DE PLAÇA 

 
1.  Els pares de xiquets/xiquetes que aspiren a l’admissió dels seus fills/filles que vullguen ser 

escolaritzats en la unitat de 2 anys a l’Escoleta, hauran de formular la pertinent sol·licitud. 
Únicament s’admetrà una sol·licitud per menor. 

2.  Les famílies amb menors ja admesos en el curs 2018-2019 i que desitgen continuar ocupant 
plaça en aquest centre, no han de tornar a sol·licitar-la. 

3.  Les sol·licituds de plaça es tramitaran en les instal·lacions de l’Escoleta. 
4.  Les confirmacions, en el terme fixat, es gestionaran a l’escola infantil on estiga matriculat 

l’alumne/la alumna. 
5.  Els models de confirmació i sol·licitud o canvi de plaça s’establiran per la Resolució de la 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
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VI. DOCUMENTACIÓ 
 
Com a documentació obligatòria general la persona sol·licitant haurà d’aportar:  

1. Sol·licitud d’ingrés emplenada en tots els seus apartats i firmada pels pares o tutors legals. 
2. Informe de salut de l’escolar segons l’Ordre del 27 de febrer de 2001 (DOGV de 27.03.02). 

Esta documentació s’haurà d’entregar en el moment d e la formalització de la plaça. 
3. Fotocòpia del llibre de família (complet) o certificació de la inscripció en el Registre Civil. 
4. Fotocòpia del DNI, o passaport del pare i mare o tutors. 
5. Un rebut d’aigua, llum o contracte de lloguer. 
6. Si hi ha discrepàncies entre els domicilis que figuren en ambdós documents, volant 

d’empadronament. 
7. Per a l’obtenció de la puntuació pel concepte de renda anual de la unitat familiar serà requisit 

imprescindible emplenar l’autorització que s’adjunta a la sol·licitud perquè l’administració 
obtinga confirmació de les dades a través de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 
A tal efecte tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran dita 
comprovació amb la seua firma en el document. 
En cas que s’opte per no aportar l’annex, no es valorarà aquest criteri. 
 
Altres. Quan siga procedent:  

� Certificació de la Conselleria de Benestar Social que especifique la classe i el 
grau de discapacitat o targeta acreditativa de la condició de persona amb 
discapacitat emesa per l’òrgan competent de la citada conselleria. 

� Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor. 
� Fotocòpia del títol de família monoparental en vigor. 

 
 

VII. PROCEDIMIENT PER A L’ADMISSIÓ DE PERSONES USUÀRIES 
 

1.  Dénia serà zona escolar única a efectes de baremació.  
2.  Regirà la legislació establida al respecte per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport. 
3.  En cas d’empat, es tindrà en compte el resultat del sorteig públic de la lletra de prioritat per a 

resoldre els empats, desenvolupat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
per al curs acadèmic 2019/2020. 

 
-Per a avaluar les necessitats es tindrà en compte els criteris de baremació establits en l’Ordre 
7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es 
regula el procediment d’admissió de l’alumne en els centres docents sostinguts amb fons públics de 
la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, 
Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat. 
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Després de la publicació de les llistes provisionals dels menors admesos, la direcció de l’escola, 
una vegada desenvolupades les gestions oportunes, deixaran sense efecte les sol·licituds de 
plaça que s’obtinguen simultàniament en col·legis públics, segons les llistes provisionals. 
Sols es podrà disposar d’una plaça pública, municipal o autonòmica. 
 
Quan es presumisca la duplicitat descrita en el paràgraf anterior, la direcció ho farà constar en 
les llistes provisionals municipals, indicant la situació creada, perquè la família comunique quina 
de les dues sol·licituds presentades, per la Generalitat i per la Generalitat i l’Ajuntament, cal 
anul·lar totalment. En la citada notificació s’indicarà que l’Ajuntament anul·larà la sol·licitud a 
l’escola municipal d’ofici, de no rebre contestació de la persona sol·licitant en el termini fixat per 
a presentar reclamacions. 
 

4.  Només s’entendrà com a llista d’espera a efectes de possible puntuació de barem com a criteri 
complementari aquells interessats que van quedar no admesos en el centre sol·licitat, havent 
presentat sol·licitud en el termini oficial del procediment ordinari d’admissió per al curs 2019-
2020. No es consideraran els casos en què en el seu dia es va rebutjar la plaça. La llista d’espera 
s’entendrà vigent fins al 30 de setembre de 2019. 

 
VIII. CALENDARI  

 
1.  El procediment d’admissió s’ha d’ajustar a les dates següents: 

• Publicació de vacants: el 20 de març. 
• Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de març fins al 8 d’abril. 
• Publicació de les llistes provisionals: 24 d’abril. 
• Termini de reclamacions a les llistes provisionals: del 24 al 27 d’abril. 
• Publicació llistes definitives: 2 de maig. 
• Al·legacions davant les llistes definitives: del 2 al 3 de maig. 
• Formalització de la matrícula:  del 3 al 21 de maig. 

2.  Les reclamacions a la llista provisional de persones usuàries admeses s’haurà d’entregar en la 
escola infantil sol·licitada. Les al·legacions a la llista definitiva s‘adreçaran a la direcció de l’àrea 
de Benestar Social.  

 
IX. LLISTES D’ESPERA I COBERTURA DE VACANTS 

 
1. Una vegada resoltes les al·legacions, les sol·licitud de famílies no admeses en el procediment 

ordinari passaran a formar part d’una llista d’espera. La llista d’espera mantindrà la seua vigència 
fins al 30 de setembre de 2019. 

2. La cobertura de vacants existents es desenvoluparà de manera que, una vegada complit el 
procés de formalització de matrícula o durant el curs escolar, es cobrirà amb caràcter urgent a 
partit de la llista d’espera del període ordinari. Els inscrits en la llista d’espera que renuncien a 
ocupar la vacant o les vacants ofertades seran eliminats de l’esmentat document. 

3. En el cas que hi haja vacants en el centre una vegada esgotada o finalitzada la vigència de la 
llista d’espera de període ordinari, es comunicarà la vacant al Departament de Benestar Social 
de l’Ajuntament de Dénia, i si ho estima convenient, s’adjudicarà la plaça a alumnes identificats 
com a possible situació de desemparament. 
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X. BAIXES EN LES PLACES ADJUDICADES 
 
1. Seran motiu de baixa, les causes següents: 

• La no formalització correcta de la inscripció, el que s’entendrà com a renúncia de la plaça. 
• A petició de les famílies o tutors legals. 
• La duplicitat en l’admissió, a l’obtindre plaça en un col·legi públic. 
• La comprovació de la falsedat en dades o documentació aportada o ocultació de dades que 

comporten la modificació de punts. 
• La no incorporació al centre, una vegada transcorreguts deu dies naturals del començament 

del curs escolar corresponent, sense cap notificació ni justificació de la família. 
• La no assistència del menor al centre o servei, una vegada incorporat, durant quinze dies 

naturals consecutius, o alterns en el mateix mes, sense notificació o justificació. 
• L’incompliment reiterat de la normativa de l’escola o servei (horaris, ocultació de dades que 

impliquen risc de contagi, absència de col·laboració greu amb el personal educatiu). 
2. Si concorren les circumstàncies assenyalades per donar de baixa, la direcció de l’escola 
proposarà la baixa del xiquet o xiqueta del centre i donarà trasllat al Departament de Benestar 
Social. Es notificarà la baixa a la família del xiquet o xiqueta en el servei. Una vegada transcorreguts 
tres dies sense constar notificació de la família, es procedirà a cobrir la vacant. 
3. Així mateix, les absències justificades no podran ser superiors a 2 mesos, per la qual cosa, 
transcorregut aquest termini i realitzades les gestions oportunes, podrà donar-se de baixa definitiva 
en funció de les circumstàncies que concórreguen. Per a les absències previstes superiors a un 
mes, la família podrà sol·licitar reserva de plaça, i no es generarà vacant en aquest termini. 
 
 


