
 
                                                                                                                     

LLAR DINFANTS  MUNICIPAL  EL GUINYOL 
Sol·licitud de preinscripció  Curs 2017-2018     

 
Escola bressol jornada complerta        
Escola bressol  ½ jornada                                                                        Nº de sol·licitud___________ 
Dades de l’alumne                     Targeta Sanitària  Nº 
Tel. Casa ________________________Correu-electrònic   _______________________________ 
Mòbil Mare ______________________ Mòbil Pare ____________________ 
 
Nom ________________Cognoms ________________________________Data naixement ___/___/___ 
 
Nacionalitat_________________ Llengües que entén.      Català       Castellà       Cap de les dues  
 
Direcció___________________________________nº_____________Municipi __________CP________ 
Dades del pare, mare,  tutor/a 
NIF__________________________ nom i cognoms _________________________________________ 
NIF__________________________ nom i cognoms _________________________________________ 

Dades escolars 
Curs  0-1        1-2       2-3                                                              
 
Necessitats educatives específiques     SÍ                NO                                                                      
Codi centre anterior 

0 8 0 5 4 1 3 7  Llar d’infants  Municipal EL GUINYOL 
                                              

         

Dades a efectes de barem                                                                                            Punts 

 

Domicili  al·legat  a efectes de proximitat; Familiar (   )   Lloc de treball  (   )  
Familiars al centre; Germans(   )Pare o mare (   )Germans matriculats en el municipi(   )  
Renda familiar; Inferior a 30mil (   ) Entre 30 i 50mil (   ) Superior a 50mil (   )  
Treballen el dos progenitors (   )    Família monoparental (   )  
Família nombrosa (   )  Germans bessons que no formen part de família nombrosa (   )  
Discapacitat o dependència  de l’alumne (   )  
Discapacitat o dependència del pare, mare o tutor (   )  
Malaltia crònica de l’alumne (   )  
TOTAL  

 
Declaració del pare, mare, tutor o tutora 

 
En/ Na________________________________________com a _______________ Declaro que són certes 
les dades que faig constar.  
Begues________de____________de 2017 
 
 
                                                                                     

      
(signatura) 

*La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 
D’acord amb la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades 
facilitades seran utilitzades per tramitar la seva petició en relació a la inscripció i futures comunicacions d’aquest àmbit. Així mateix s’informa de la 
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat  
l’Escola 
 

 

Fotografia de 
l’alumne 


