Núm. de sol·licitud_____________

Sol·licitud de preinscripció a llars d’infants públiques. Curs 2018-2019
Dades de l’alumne/a
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Adreça

Núm.

Pis

Telèfon 1
Telèfon 2

Municipi
Data de naixement
/ /
Llengües que entén:1)

Curs
Català

Castellà

0-1

1-2

2-3

Cap de les dues

Nacionalitat

Nen

Nena

Germans al mateix nivell (2)

Dades del pare, la mare, el tutor o la tutora
NIF

Nom i cognoms

Consulta DNI

Telèfon

Correu electrònic

NIF

Nom i cognoms

Consulta DNI

Telèfon

Correu electrònic

Dades escolars de l’alumne/a
Necessitats educatives especials

Sí

No

Plaça sol·licitada
Nom del centre (3)
(3) Escoles bressol municipals de Sant Andreu de la Barca
EBM EL CAVALLET (C/ Anoia 27)
EBM CASA PEDEMONTE (Ctra. Barcelona, 59)
EBM EL TRENET (C/ Francesc Macià, 27)

1
2
3

Dades a efectes de barem
- Existència de germans matriculats a una escola bressol municipal o pares o tutors legals que hi treballin a algun d’aquests centres Sí
- El domicili al·legat a efectes de proximitat és (assenyalar una de les dues opcions):
1. El familiar dins l’àrea territorial de Sant Andreu de la Barca Sí
No
2. El del lloc de treball dins l’àrea territorial de Sant Andreu de la Barca Sí
No

No

...............
...............
...............

Raó social
Adreça del lloc de treball
Municipi

CP

- 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
- Família nombrosa o monoparental
Sí
No
- Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs Sí
- Alumnat que tingui en el moment de formalitzar la inscripció un germà nascut l’any 2018, 2017 o 2016
Sí
- Situació de vulnerabilitat social amb informe de Serveis Socials de Sant Andreu de la Barca
Sí

...............
...............
...............
...............
...............
...............

No
No
No

Declaració del pare, la mare, el tutor o la tutora
, com a
que no he presentat cap sol·licitud en cap altre centre per als mateixos ensenyaments.

declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i
,

d

de 2018

Signatura
(1) D’acord amb l’article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i d’acord amb els articles 11.4 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, en
el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, els pares, mares o tutors/ores dels quals sigui el castellà poden sol·licitar, en el moment de la
matrícula, a la direcció del centre en el qual siguin admesos, que llurs fills/es hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua.
(2) En el cas que dos o més germans presentin sol·licitud en el mateix centre, ensenyament i nivell, cal marcar la casella a totes les sol·licituds.

Instruccions per formalitzar la sol·licitud
• Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud, en la qual es poden fer constar diversos centres públics del municipi escrits per ordre de preferència.
Es podrà realitzar de manera telemàtica- amb instància genèrica, model de sol·licitud i documentació si s’escau- o presencialment a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà i/o a l'Oficina Municipal d'Escolarització, 2a planta de l'Ajuntament.- model de sol·licitud i documentació si s’escau-.
• S'han d'emplenar totes les dades.
• Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf i/o emplenar-la a l'ordinador.
• No s'han d'emplenar els quadres ombrejats.

1.Declaro sota la meva responsabilitat que són certes i exactes totes les dades
especificades en aquest escrit, i que estic informat/ada que l’Administració pot
comprovar la veracitat de les dades declarades.
Signatura pare/tutor



Criteris de baremació de caràcter general:
1.
2.
a)
b)
3.
4.



Signatura mare/tutora

Quan l’alumne/a té germans escolaritzats a alguna de les escoles bressol municipals o pares/tutors legals que hi treballin en algun d’aquests
centres en el moment que es presenta la preinscripció: 40 punts.
Domicili:
Domicili familiar de l’alumne o alumna: Quan el domicili familiar de la persona sol·licitant està ubicat a Sant Andreu de la Barca. 30 punts.
Domicili laboral: Quan el lloc de treball del pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet està dins l’àrea territorial de Sant Andreu de la Barca, si s’al·lega
domicili fora del Municipi: 20 punts.
Circumstàncies econòmiques especials: Quan el pare, mare, tutor o tutora siguin beneficiaris de la prestació econòmica de renda mínima
d’inserció: 10 punts.
Discapacitat en l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans: Quan l’alumne/a, el pare, la mare, el tutor/a, un germà o germana de l’alumne/a
acreditin una discapacitat i gual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris de baremació de caràcter complementari:
5.
6.
7.
8.

Condició legal de família nombrosa o monoparental : 15 punts.
Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.
Alumnat que tingui en el moment de formalitzar la inscripció un germà nascut l’any 2018, 2017 o 2016 : 5 punts.
Situació de vulnerabilitat social amb informe de Serveis Socials de Sant Andreu de la Barca: 5 punts.

• Documentació obligatòria:




Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (certificat de naixement, etc). Només persones no empadronades a
Sant Andreu de la Barca.
Original del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare i la mare o el tutor o la tutora ( de la persona que presenta la sol·licitud per
acreditar-se).

• Documentació acreditativa dels criteris de baremació:












Documentació acreditativa del domicili de lloc de treball del pare o la mare, si aquest domicili és el que s’al·lega (copia del contracte laboral o
certificat emès a aquest efecte per l’empresa o adreça fiscal activitat econòmica ).
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent, si s’al·lega aquesta condició.
Original i fotocòpia del carnet monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de
renda mínima d’inserció).
Original i fotocòpia del certificat de disminució igual o superior al 33% expedit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o altres organismes
competents, en cas de discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.
Informe emès per un/a metge/gessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de metges de la
demarcació corresponent, en que s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el sistema digestiu,
endocrí o metabòlic, inclusos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
Els següents criteris es comprovaran de manera interna sense necessitat d’aportar cap documentació.

Domicili familiar de l’alumne/a

Germans escolaritzats al centre

Vulnerabilitat social

Germans nascuts als anys 2018, 2017 o 2016

*La no acreditació documental de les circumstàncies al·legades al formulari dins el termini establert implica que el criteri afectat no es
consideri a l’efecte de la baremació.

