
 

 
 
 

DEPARTAMENT EDUCACIÓ 

 
 

PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES A L’ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS  
“EL CARAGOL” I “LA TARONJA” D’OLIVA. CURS ESCOLAR 2018/19 

 
D’acord amb el Decret 40/2016, de 15 d’abril, que regula l’admissió en els centres docents 
públics i privats concertats, es publica el procés per a l’admissió d’alumnes per al curs escolar 
2018/19 
 
CALENDARI D’ADMISSIÓ D’ALUMNES: El Calendari que s’ha de seguir en el procés de 
matrícula ordinària serà el següent: 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  DEL 7 A 11 DE MAIG  
PUBLICACIÓ DE LLISTES PROVISIONALS 17 MAIG 
RECLAMACIONS 17 AL 21 MAIG 
LLISTA DEFINITIVA 24 MAIG 
MATRICULA 24 MAIG A 1 DE JUNY 

 
Les sol·licituds de preinscripció es presentaran: 

- EIM el Caragol: en el propi centre o en el Departament d’Educació de l’Ajuntament d’Oliva. 
Telèfons 962850668 / 661342754 

- EIM la Taronja: es podrà realitzar online, en la següent pàgina web: 
http://www.escolesinfantilsninos.com/ninos/escola-infantil-taronja-oliva, T. 962856280 

 
CRITERIS DE BAREMACIÓ 

GERMANS MATRICULATS AL CENTRE Per cada un dels germans o germanes 
matriculats en el centre sol·licitat  

15 punts 
 

PARES QUE TREBALLEN AL CENTRE  5 punts 
PROXIMITAT AL DOMICILI FAMILIAR O 
PROFESSIONAL 

àrea d’influència: 
àrees limítrofes: 

10 punts 
5 punts 

RENDES ANUALS DE LA UNITAT 
FAMILIAR 

Renda igual o inferior a 2 vegades 
l’IPREM (7.455,14 euros) 

2 punt 
 

DISCAPACITAT 

En l’alumne entre el 33 i el 64% 
En l’alumne superior al 65% 
En pares o germans entre el 33 i el 64% 
En pares o germans superior al 65% 

4 punts 
7 punts 
3 punts 
5 punts 

FAMILIA NOMBROSA Especial 
General 

5 punts 
3 punts 

FAMILIA MONOPARENTAL Especial 
General 

5 punts 
3 punts 

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL CENTRE DE PRIMERA OPCIÓ 

 Imprés de sol·licitud i dues fotocopies signades pel pare i mare ANNEX III Bis 
 Fotocopia del DNI del pare,mare, o tutor. 
 Fotocòpia del llibre de família de tota la unitat familiar. 
 El domicili familiar: fotocòpia del rebut de llum o d’aigua o de telèfon o contracte de lloguer o certificat 

d’empadronament (si hi ha discrepància amb el DNI certificat de residència) En cas de custòdia 
compartida certificat d’empadronament. o lloc de treball del pare o la mare: certificat de l’empresa que 
justifique la relació laboral i el domicili de l’empresa.  

 En cas de pertànyer a família nombrosa, fotocòpia del títol expedit per la Conselleria corresponent. 
 En cas de pertànyer a família monoparental, fotocopia del títol, la Conselleria corresponent. 
 En cas de discapacitat, un certificat  corresponent o targeta acreditativa de la condició de persona amb 

discapacitat emesos per  la Conselleria competent en matèria de Benestar Social. 
 Per a l’obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, s’haurà de presentar 

fotocopia de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2016. 

http://www.escolesinfantilsninos.com/ninos/escola-infantil-taronja-oliva
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LA REGIDORA DELEGADA D’EDUCACIÓ 
DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA 

 
SALUDA 

a vostés, com a pares amb xiquet/a en edat de poder accedir a les Escoles Infantils Municipals 
«El Caragol» i la “Taronja” d’aquesta ciutat, i es complau de trametre-li els criteris reguladors 
per a l’admissió d’alumnes en els esmentats centres escolars; alhora els comunica que el 
període de preinscripció s’iniciarà el proper 7 de maig de 2018 i finalitzarà 11 de maig de 
2018. Per a qualsevol informació al respecte, així com per a recollir el corresponent imprés de 
sol·licitud, estarem a la seua disposició en les pròpies escoles infantils i en la primera planta 
de l’Ajuntament Departament d’Educació, de 9:00 a 14:00 hores. 
 

Aquelles persones interessades en conèixer les instal·lacions d’aquestes Escoles Infantils 
Municipals, la Jornada de Portes obertes seran els següents dies: 
            
 E.I.M. El Caragol el dissabte  28 d’abril de 2018,  de 10:30 a 13 hores  

 
 E.I.M. La Taronja el divendres 27 d’abril de 2018 de 18h a 20 hores  

 
YOLANDA PASTOR BOLO 

 
aprofita l’ocasió per testimoniar la seua consideració 

 
Oliva, 5  d’abril de 2018 

 
 

LA CONCEJALA  DELEGADA DE EDUCACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA  

 
SALUDA 

a ustedes, en calidad de padres con niño/a en edad de poder acceder a las Escuelas Infantiles 
Municipales “El Caragol” y la “Taronja”de esta Ciudad, y se complace en remitirle los criterios 
reguladores para la admisión de alumnos en dichos centros escolares, comunicándoles 
igualmente que el  período de preinscripción  se iniciará 7 de mayo de 2018 y finalizará 11 de 
mayo de 2018 y que, para cualquier información al respecto, así como para recoger el 
correspondiente impreso de solicitud estaremos a su disposición en la propias Escuelas 
Infantiles y en la primera planta del Ayuntamiento, Departamento de Educación, de 9:00 a 
14:00 hores. 

 
Aquellas personas interesadas en conocer las instalaciones de estas Escuelas Infantiles 

Municipales, la Jornada de Puertas abiertas seran los siguientes días: 
 

• E.I.M. El Caragol el sábado 28 de mayo de 2018, de 10:30 a 13 hores. 
 
• E.I.M. La Taronja el viernes 27 de abril de 2018 de 18h a 20 hores. 

 
YOLANDA PASTOR BOLO 

 
aprovecha la ocasión para ofrecerle el testimonio de su consideración 

 
Oliva, 5  de abril de 2018 
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