SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ PER A ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS CURS
ESCOLAR 2019/2020
DADES DEL NEN/A
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

DATA NAIXEMENT

NÚMERO /PIS

MUNICIPI

TELÈFONS FIX I MÒBIL

NOM

DNI/NIE

NOM

DNI/NIE

DOMICILI
CARRER O PLAÇA

DADES PROGENITOR/A – TUTOR/A
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

Adreça de correu electrònic:
DADES PROGENITOR/A – TUTOR/A
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

Adreça de correu electrònic:

Necessitats educatives especials del nen/a:
Sol·licita Tarifació Social:

SÍ
SÍ

NO
NO

1) La unitat familiar resideix a Cornellà de Llobregat?
2) No resideix a Cornellà de Llobregat, però treballa en Cornellà de Llobregat?

SÍ
SÍ

NO
NO

3) Treballa un dels progenitors o tutors legals?
4) Treballen els dos progenitors o tutors legals?
5) És família monoparental i treballa el progenitor/a?

SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO

6) Té germans matriculats en una escola bressol municipal de Cornellà de Llobregat?
7) Treballa en una escola bressol municipal de Cornellà de Ll. el pare, mare o tutor/a?

SÍ
SÍ

NO
NO

8) És beneficiari/a de la renda mínima d’inserció?
SÍ
9) Té alguna discapacitat l’Infant, el pare, mare, tutor/a o germans igual o superior al 33%? SÍ
Criteris Complementaris
10) Té el títol de família nombrosa o monoparental?
SÍ

NO
NO

Dades a efectes de barem:
Criteris Generals
Els punts 1 i 2 són excloents entre sí

Els punts 3, 4 i 5 són excloents entre sí

Els punts 6 i 7 són excloents entre sí

NO

En/Na ................................................................................................progenitor/a
o tutor/a de l’infant....................................
......................................................................................, reconeix haver rebut el
reglament que regula el procés de preinscripció i matricula dels nens/es a les Escoles Bressol Municipals,
així com els impresos necessaris per a tot el procés i la informació necessària per conèixer el
funcionament dels centres i les seves normes.
Així mateix declara que són certes totes les dades contingudes a la present sol·licitud, que coneix i
accepta el reglament i que AUTORITZA al Departament d’Educació a consultar les seves dades al Padró
Municipal d’Habitants en el moment de la preinscripció, i d’Hisenda i la Seguretat Social un cop es faci
efectiva la matrícula.
Cornellà de Llobregat, a ........... de ..........................................................de 2019
SIGNATURA:

De conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, les seves dades personals seran utilitzades per gestionar la seva preinscripció a les escoles
bressol. Vostè pot exercir els seus drets previstos sobre les dades personals que ens facilita fent-nos
arribar la seva sol·licitud mitjançant instància presentada davant el Registre General d’entrada
d’aquest Ajuntament.

