Centre Educatiu Cor de Maria - Sant Josep
Educació Infantil, Primària i Secundària

DOCUMENTS PER ACCEDIR A LA LLAR DEL COR I BAREM
CENTRE DE SUPORT FAMILIAR
La matrícula al centre de suport familiar la Llar del Cor està oberta tot l’any.
En cas d’estar sense places disponibles i hi hagi llista d’espera pel setembre 2018 caldrà
procedir al barem.
Hi ha uns criteris generals i uns de complementaris. Els generals se sumen als
complementaris per resoldre casos d’empat.
Si no hi ha cap alumne a la llista d’espera entrarà el primer que ho sol·liciti.
Criteris generals:


Fills de treballadors del centre o Patrons de la Fundació. 10 punts



Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre (centre de suport
familiar La Llar del Cor o Cor de Maria-Sant Josep). 7 punts



Alumnes empadronats a Sant Feliu de Guíxols. 3 punts



Alumnes no empadronats a Sant Feliu de Guíxols. 2 punts



Fills d’antics alumnes del Cor de Maria, del Sant Josep o del Cor de Maria-Sant
Josep. 1 punt

Criteris complementaris:


Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental. 4 punts



Proximitat lloc de treball pare/mare/tutor legal. 3 punts



Per necessitat familiar degudament justificada i acreditada. 2 punts

En cas que hi hagi empat, es tria mirant la lletra del primer cognom.

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR EN LA PREINSCRIPCIÓ:

 Formulari degudament complimentat.
 Original i fotocòpia del pare/mare/tutor legal sol·licitant.
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 La documentació acreditativa pels criteris generals
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 Un cop baremats els alumnes preinscrits, en cas d’empat de punts, es demanarà a
les famílies que aportin la documentació per a poder justificar els criteris
complementaris.
En ambdós casos cal aportar documents oficials i fefaents.
La falsedat o frau en les dades al·legades o en la documentació aportada, comportarà
la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, incloent si escau, la pèrdua
de la plaça per al curs corresponent a la preinscripció.
DOCUMENTS QUE CAL APORTAR EN LA MATRÍCULA:

Els de la carpeta que es lliurarà a secretaria.
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