PATRONAT MUNICIPAL
ESCOLA BRESSOL DE CABRILS

Sol·licitud de preinscripció a ensenyament de primer cicle d'educació infantil. Curs 2021-2022

Dades de l'alumne/a
Nom.......................................... Cognoms.............................................................................. DNI/NIE/Passaport ................................
Tipus de via ......... Adreça..................................................................................................... núm. .......... Pis............ Porta................
CP........................ Municipi......................................................... Telèfon.............................. Targeta Sanitària...................................
Data de naixement........../........../............ País naixement ................................................... Nacionalitat.............................................
Nen

Nena

Curs

0-1

1-2 2-3

Necessitats educatives específiques

Sí

No

Germans bessons

Dades del pare, mare i/o tutors legals
DNI/NIE/Passaport.............................................

Nom i Cognoms.......................................................................................................

DNI/NIE/Passaport.............................................

Nom i Cognoms.......................................................................................................

Telèfon 1............................................................. Telèfon 2.............................................................
Adreça electrònica on voleu rebre informació de la preinscripció .........................................................................................................

Documentació identificativa
Escanejat o fotografia del llibre de família
Escanejat o fotografia del DNI/NIE/Passaport, pare, mare i/o tutor/a legal

Previsió de la jornada escolar
Opció 1: de 8:45 a 12h i de 15 a 17h + menjador ( tot el dia)
Opció 2: de 8:45 a 13h i de 15 a 17h + menjador i marxa al migdia i torna a la tarda
Opció 3: de 8:45 a 12h (sense menjador)
Opció 4: de 8:45 a 13h + menjador
Opció 5: de 8:45 a 15h + menjador
Acollida

Dades a efectes de barem
a)

CRITERIS GENERALS

Documentació Puntuació

Germans matriculats al centre docent o pare, mare o tutors legals que hi treballin

Sí

No

Empadronats a Cabrils (1)

Sí

No

El pare, la mare o tutor/a treballen dins del Municipi

Sí

No

Antiguitat d'empadronament mínim dos anys (2)

Sí

No

Beneficiari/ària per renda mínima d'inserció

Sí

No

Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o el germà o la germana

Sí

No

b)

CRITERIS COMPLEMENTARIS

Per formar part d'una família nombrosa o monoparental (3)

Per formar part de la plantilla de l’Ajuntament de Cabrils

Sí

Sí

No

No

(1) (2) (3) D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no cal fer
l’aportació d’aquests documents. L’Ajuntament realitzarà la consulta de dades telemàticament a l’organisme que pertoqui excepte si el
sol·licitant manifesta el contrari. En aquest cas, haurà d’aportar el document sol·licitat a la preinscripció.

NO autoritzo a l’Ajuntament de Cabrils a fer la consulta telemàtica de dades dels documents (1), (2) i (3)

Declaració del pare, mare i/o tutor/a legal
Jo......................................................................................., com a.............................................., declaro que són certes les dades
que faig constar en aquest document.

Signatura

A Cabrils,..............de........................................de 2021

Aquestes dades estan protegides d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, les dades de la sol·licitud s’incorporen al fitxer d’escolarització d’alumnes, del qual és responsable l’Escola Bressol Germana Rosa
Aymerich. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Cabrils.

C/ Emília Carles, 22-24

08348 Cabrils

Tel.: 93 753 18 56

