PREINSCRIPCIÓ
DADES DE L’INFANT

Núm. Sol.licitud

Nom i Cognoms:
Adreça:
Municipi:
Data naixement:
Grup d’edat sol·licitat :

C.P.
/

Telèfons:

/
6-12 mesos

Lloc naixement:
1-2 anys

Ha estat escolaritzat/escolaritzada al 2017-18?
Necessitats Educatives Especials:

Si

2-3 anys
Centre:
No

DADES FAMILIARS
Nom i Cognoms mare i/o tutora:

DNI:

Nom i Cognoms pare i/o tutor:

DNI:

DADES DE BAREMACIÓ (omplirà el centre en cas de ser necessari)

CRITERIS GENERALS
Quan el domicili habitual i efectiu del pare, la mare o tutor/a legal estigui a
Vilablareix
Quan l’alumne o alumna té germans/es a la Llar o els pares o tutors hi treballen en
el moment de fer la sol·licitud
Quan l’alumne/a, pare, mare, tutor/a i/o un germà o germana de l’ alumne/a,
acrediti una discapacitat igual o superior al 33%

4
3

1
Quan el pare, mare, tutor o tutora siguin beneficiaris de la renda mínima d’inserció,
en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora

1

TOTAL PUNTS

CRITERIS COMPLEMENTARIS
Quan el sol·licitant acrediti condició legal de família nombrosa o monoparental
2
Quan el lloc de treball del pare, mare, tutor/a estigui al mateix municipi de
Vilablareix
1
Quan tots dos progenitors estiguin treballant en el moment que es presenta la 1
sol·licitud
Quan el nen o nena tingui els seus avis paterns o materns empadronats en el 1
municipi de Vilablareix
TOTAL PUNTS
PUNTUACIÓ PER ANYS EMPADRONATS (màxim 2 punts)
ANYS EMPADRONATS
TOTAL
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a.



Original i fotocòpia del llibre de família.



Escriptures i/o contracte de lloguer de l’habitatge (en el cas dels residents a Vilablareix.



Altra documentació que es cregui necessària i que faci referència als criteris marcats.

Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer creat per l’Ajuntament de Vilablareix per a la gestió de la Llar i organització dels seus
serveis. No seran comunicades o cedides sense el consentiment previ, excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè
pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació tot adreçant-se a l’Alcalde-President de l’Ajuntament.

INFORMACIÓ DE L’INFANT

Nom Infant:
Cognoms Infant:
Data naixement :
Horari escolar :
Horari complementari (*):
Àpats dins l’escola :

Telèfons de contacte

Casa :
Mare :

Feina :

Pare:

Feina:

Altres:
Família

Nom i cognoms mare:
Nom i cognoms pare:
Nombre i noms germans/es:
Llengua habitual:
Persones autoritzades a recollir el nen o la nena (especificar parentesc i/o relació):
1.

3.

2.

4.

Dades sanitàries
Malalties i/o discapacitats:
Medicació habitual:
Al·lèrgies o intoleràncies:
(*) aquest servei s’oferirà per un mínim de deu famílies inscrites, es pagarà per
trimestres i en la seva totalitat. Cada trimestre es valorarà si continua el servei o
s’anul·la. El preu per cada trimestre és de 180€ (60€ mes), tres quotes de 3 mesos i
una quota de 2 mesos.
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer creat per l’Ajuntament de Vilablareix per a la gestió de la Llar i
organització dels seus serveis. No seran comunicades o cedides sense el consentiment previ, excepte en els casos
previstos legalment.
En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació tot adreçant-se a l’AlcaldePresident de l’Ajuntament.

