Escola Bressol Municipal d’Almenar “Bambarol”
Sol·licitud de preinscripció . Curs 2017-2018
_________________________________________________________________________________________________
Abans de complimentar aquest document llegiu les instruccions al dors.
Dades de l’alumne/a
Nom

Cognoms

TSI¹

Adreça

Núm.

Municipi

Pis

Tel.

Localitat
Curs 0-1 1-2

Data de naixement _____ /_____/_____

CP

2-3
Nacionalitat _____________________ Nen

Nena

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

Nom i cognoms

Telèfon mòbil

NIF

Nom i cognoms

Telèfon mòbil

Dades escolars de l’alumne/a
Necessitats educatives especials

Sí

No

Dades a efectes de barem
1. Criteris generals

El domicili al·legat a efectes de proximitat és:
-el familiar dins l’àrea de proximitat
-o el del lloc de treball
Raó social del lloc de treball
Adreça (lloc de treball)

CP

Municipi

Existència de germans al centre sol·licitat o pares o tutors legals que hi treballin
Beneficiari per renda mínima d’inserció
Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o el germà o la germana

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sí
Sí

No
No

2.Criteris complementaris

Família nombrosa
Malaltia crònica de l’alumne que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs

Declaració del pare, la mare, el tutor o la tutora
___________________________________________, com a ______________, declaro que són certes les dades que faig constar
en aquest document i que no he presentat cap sol·licitud en cap altre centre per als mateixos ensenyaments.
_________________ , ______ de _________________ de 2017
Signatura

Instruccions per formalitzar la sol·licitud





Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud.
S’han d’emplenar totes les dades.
Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf.
Documentació que cal aportar:
A) Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o

guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el
NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
B) Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en
situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies .
C) Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena, si en disposa.
D) Altres documents que acreditin els aspectes indicats pel sol·licitant a efectes d’aplicació del barem, segons el
que estableix l’annex 2 de la Resolució de preinscripció.
Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment. Els originals de la
documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades.
1) Si l’alumne/a té targeta sanitària individual (TSI), cal introduir el codi alfanumèric que hi apareix.
2) En el cas que dos o més germans presentin sol·licitud al mateix centre cal marcar la casella a totes les sol·licituds.
Criteris generals de prioritat , complementaris i barems a aplicar:
Criteris generals
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.
Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare,
el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet.
- Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre.
- Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o
el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre.

Germans de l’alumne o alumna escolaritzats 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, amb una activitat
continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb
un contracte laboral o administratiu).
Discapacitat en l’alumne/a, el pare, la mare o els germans:
-Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare (el/la tutor/a), un germà o
una germana de l'alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%

Criteris complementaris
Malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

10
punts

30
punts
20
punts
40
punts

10
punts
10
punts
15
punts

El Departament d’educació estableix que per dirimir les situacions d’empat, un cop s’han aplicat els criteris de prioritat,
s’efectuarà un sorteig públic a fi d’ordenar les sol·licituds empatades.

NOTA: Cal adjuntar la fotocopia de tots els documents que s’acreditin.
Els alumnes que ja estiguin matriculats aquest any a l’escola no hauran d’emplenar les “Dades a efectes de barem” ja
que aquests no entren en concurs. Per tant, només cal adjuntar la documentació dels apartats A i B per tal d’actualitzar
dades.
Protecció de dades


Aquestes dades es recullen als efectes i amb els requisits previstos a la Resolució EDU/553/2009, de 2 de març, per la
qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius, per al curs 2009-2010 i estan
protegides d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal. El tractament automatitzat d’aquestes dades està regulat mitjançant l’ Ordre ENS/175/2003, de 10 de març, per
la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament
d’ Educació.

Calendari
El calendari és el següent:


Període de presentació de sol·licituds: entre el 2 i el 12 de maig de 2017



Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 22 de
maig de 2017



Termini per presentar una reclamació :del 23 al 25 de maig de 2017.



Sorteig del número de desempat: 29 de maig de 2017.



Publicació de les llistes d'alumnat admès: 2 de Juny de 2017.



Període de matrícula: del 6 al 9 de Juny de 2017.

