CURS 2020-2021
SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PI DEL SOLDAT DE SANT POL DE MAR
CODI CENTRE: 08067533

DADES DE L’INFANT:
NOM I COGNOMS:
DATA DE NAIXEMENT:

DNI/ NIE/ Passaport (si en té):

TARGETA SANITÀRIA INDIVIDUAL:
ADREÇA, MUNICIPI I CP:
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS*:
o
o
o

SI
NO
EN ESTUDI

*En cas afirmatiu o que estigui en estudi caldrà justificar-ho documentalment.

DADES DE LA FAMÍLIA:
NOM I COGNOMS:
DNI/ NIE/ Passaport:

EN QUALITAT DE:

MARE

PARE

TUTOR/A

EN QUALITAT DE:

MARE

PARE

TUTOR/A

TELÈFONS DE CONTACTE:
e-mail:
NOM I COGNOMS:
DNI/ NIE/ Passaport:
TELÈFONS DE CONTACTE:
e-mail:

CRITERIS DE PRIORITAT, BAREM I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA (marqueu aquells criteris que compliu a efectes de barem):
1. Criteris de parentiu:
o Germans/es de l’infant escolaritzats /des al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de
preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de
preinscripció). Barem: 40 punts
Documentació acreditativa: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.
o

L’infant forma part d'una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts.

Documentació acreditativa: original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.
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2. Criteris de residència o treball (en cas de reunir els dos, només s’aplicarà el de barem més alt):
o El domicili habitual es troba a Sant Pol de Mar. Barem: 30 punts
o El lloc de treball del pare, la mare, tutor/a o guardador/a és a Sant Pol de Mar. Barem: 20 punts.
Documentació acreditativa: Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE caldrà
certificat o volant municipal de convivència de l’infant, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, caldrà un certificat emès a aquest efecte per
l'empresa.
3. Criteris econòmics:
o Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o
guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.
Barem: 10 punts.
Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima
d'inserció.
4. Altres criteris:
o Discapacitat (igual o superior al 33 %) de l’infant, el pare o mare, el germà o germana. Barem: 10 punts.
Documentació acreditativa: Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la
persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

DECLARACIÓ DEL PARE, MARE, TUTOR/A:
Declaro que les dades que faig constar en aquest document són certes.

NOM I COGNOMS:

EN QUALITAT DE:

SIGNATURA:

Sant Pol de Mar, ____ de ________ de 2020

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran
incorporades i tractades en un fitxer, amb la finalitat de tramitar i resoldre el procés d’admissió d’alumnes i el seguiment de l’escolarització en
aquest centre. L’òrgan responsable del fitxer és l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de
les dades, i l’oposició al seu tractament mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Plaça de la Vila, 1, 08395 Sant Pol de Mar).

