
        

INSCRIPCIONS PER A EI S’ESCOLETA DE VILA I EI ESCOLETA 
CAN CANTO CURS 2020/2021 (Resolució de 3 març de 2020, BOIB 29 de 7 de 

març de 2020)

L’Ajuntament d’Eivissa obrirà el termini d’inscripcions el proper dia 14 de maig de 2020 
per  sol·licitar  places  a  EI  S’escoleta  de Vila  i  EI  Escoleta  Can  Cantó  per  al  curs 
2020/2021.
Termini de les inscripcions (Resolució de 11 de maig de 2020, BOIB 80 de 12 de maig  
de 2020)

Inici: 14 de maig de 2020 Finalització:  05 de juny de 2020

Places lliures:
Nadons:
6 places + 1 NESE   (0 – 1 any) EI S'escoleta de Vila
6 places + 1 NESE   (0 – 1 any) EI Escoleta Can Cantó
Petits:
4 places + 1 NESE  (1 – 2 anys) EI S'escoleta de Vila
4 places + 1 NESE (1 – 2 anys) EI Escoleta Can Cantó
Grossos:
6 places (2 – 3 anys)  EI S'escoleta de Vila
23 places + 1 NESE (2 – 3 anys ) EI Escoleta Can Cantó

Queden reservades 1 plaça del nombre total de cada grup per a alumnat amb NESE. 
En cas de no cobrir-se quan finalitzi el període d’inscripció, aquestes passaran a ser 
una plaça ordinària, de forma que es podrà adjudicar a altres alumnes.

Recollida i entrega d’impresos 

Via telemàtica, a la web d'escolarització 

Per tal de facilitar tot el procés s’ha establert que per poder iniciar la sol·licitud, es 
requerirà l’autenticació prèvia de la identitat mitjançant el sistema d’identitat electrònica 
per a les administracions Cl@ve 

Els centres escolars, juntament amb les oficines d’escolarització i els Serveis Socials 
de  cada  municipi,  resoldran  per  via  telefònica  o  telemàtica  els  dubtes  i  dificultats 
sorgits entre els usuaris. En cas que les progressives mesures de desconfinament ho 
permetin, podran dur a terme aquesta ajuda de manera presencial amb un sistema de 
cita prèvia en els casos d’usuaris que no hagin pogut implementar el tràmit tot i el 
suport  telefònic,  adoptant  les  mesures  de  protecció  individual  i  col·lectiva  que  es 
determinin.

La sol·licitud telemàtica contindrà dues declaracions responsables. Una farà referència 
a  la  veracitat  de  totes  les  circumstàncies  al·legades  pel  sol·licitant  de  cara  a  la 
posterior  baremació.  L’altra  es  referirà  al  vistiplau  del  tràmit  per  part  de  l’altre 
progenitor o tutor del menor.
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Sistema de baremació 

Publicat a l’Ordre núm. 8537 del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de 
maig de 2012 que regula el  procés d’admissió i  matriculació d’alumnes als centres 
sostinguts  total  o  parcialment  amb fons públics  als  nivells  de primer  i  segon cicle 
d’educació infantil (BOIB Núm. 64 de 5/5/2012).

La  llista provisional d’admesos i admeses es farà pública el dia  18 de juny a les 
escoletes, al tauló d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa.

Període de reclamacions: Del 19 al 23 de juny de 2020. Resolució reclamacions: 29 
de juny de 2020 

Llistat definitiu: 03 de juliol de 2020  a les escoletes, al tauló d'anuncis i a la pàgina 
web de l'Ajuntament d'Eivissa.

Matriculació:
− Inici: 06/07/2020     - Finalització: 17/07/2020

Per a més informació:

 escoletacancanto@eivissa.es

Telèfon 971303672 Horari: 09.00 h a 14.00 h
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