FITXA DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

DADES DE L'ALUMNE
Cognoms

Nom

Carrer

Núm.

Població

CP

Pis

ESPAI
RESERVAT
PER A
L'ADMINISTRACIÓ

Telèfon

CRITERIS
Data de naixement

DE PUNTUACIÓ

Lloc de naixement

ESCOLA BRESSOL

01.

Servei d'acollida de 07.00 - 09.00 h ....................................
Servei d'acollida de 17.00 – 17.30 h ....................................
Horari escolar (de 09.00 a 12.00 i 15.00 a 17.00 h) ............
Altres (especificar) .......

02.

03.
MENJADOR
04.

Fix ...........................................................................................
Eventual (especificar) ......

05.

DADES FAMILIARS
Cognoms dels pares o tutors

Nom

NIF

Pare

06.

Mare
Raó social i adreça del lloc de treball

Telèfon

Pare

07.

Mare
Altres germans al centre?
Si
No
Infant amb alguna disminució?
Si
No
Algun membre de la família pateix algun tipus de malaltia o disminució?
Quin?

Nombre total de fills?

08.

09.

10.

DECLARACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR
, com a pare, mare o tutor
del sol·licitant DECLARA que són certes les dades que consten en aquesta
sol·licitud i en la documentació adjunta.
Signatura,
Montmeló,

de_____________ de 2020
Qualsevol dada falsa pot comportar la pèrdua de la matrícula

Total:

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR PER A LA VALORACIÓ I PONDERACIÓ
En tots els casos cal aportar:
1. Full de preinscripció degudament emplenat.
2. DNI del pare i de la mare o dels tutors legals.
3. Llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on
es pugui comprovar el nom i data de naixement de l'infant i la relació amb el pare, la mare, o la
tutoria. Documents d'identificació o filiació d'alumnes estrangers poden acreditar-se amb els
documents d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen, traduïts si és el cas.
4. Targeta Sanitària Individual (TIS) de l'alumne i del carnet de vacunacions on
figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents.
5. Full informatiu del curs 2018-2019 signat.

I tota la documentació que es detalla en cadascun dels criteris de valoració i
ponderació, si és el cas:

Si el nombre de places escolars és igual o superior al de sol·licituds, no caldrà establir
cap barem i es consideraran admesos tots els infants. En el cas que el nombre de sol·licituds
sigui superior al de les places ofertades, es baremaran d’acord amb els criteris i puntuacions
indicades.
Si encara subsisteix la situació d’empat, mitjançant un sorteig públic, es determinarà la
combinació de lletres a partir de la qual s’ordenaran les sol·licituds, d’acord amb els cognoms
de cada sol·licitant.
Qualsevol informació que no es justifiqui documentalment computarà a efectes de baremació
amb la puntuació mínima, és a dir, (0 punts).
La valoració i l’estudi de les sol·licituds correspondrà al Servei d’Educació de l’Ajuntament de
Montmeló.
Si els familiars de la persona admesa no formalitzen la matrícula en el termini fixat, la seva
plaça s’oferirà a la persona següent de la llista d’espera.

