PREINSCRIPCIÓ A L’ESCOLA BRESSOL
“LOS VAILETS” DE BELL-LLOC D’URGELL
CURS 2019-2020
Dades de l’infant
Nom

Cognoms

Nacionalitat

Data de naixement

Sexe

Dades de la família
Adreça
Codi Postal

Municipi

Nom i cognoms de la mare

D.N.I.

Nom i cognoms del pare

D.N.I.

Telèfons particulars i mòbils
Núm. de germans/es

Edats

Dades a efectes de barem


El domicili alꞏlegat a efectes de proximitat es:
El familiar

o

El lloc de treball del pare o la mare



Pares treballadors:

Pare

SI



Empadronat des de fa mes d’un any a Bell-lloc d’Urgell

SI

NO



Assistència de germans/es al CEIP Ramon Farrerons

SI

NO



Beneficiari de renda mínima d’inserció

SI

NO



Família nombrosa

SI

NO



Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o germans

SI

NO



Malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti al seu sistema
SI

NO

Mare SI

NO

digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos celíacs

NO

PUNTUACIÓ TOTAL

Segueix al dors

Tarifes i Horari Servei Llar d’Infants
TARIFA I HORARI NORMAL

Matriculació

30,00 € anual



Material

30,00 € anual



Quota horari ordinari – Tipus A
De 8:30h. a 17:00h. (amb menjador)

145,00 € mensual



Quota horari ordinari – Tipus B
De 8:30h. a 13:00h. i de 15:00h. a 17:00h.

145,00 € mensual

ACOLLIDA MATÍ I TARDA


Hora d’Acollida de 8:00h. a 8:30h.

10,00 € mensual



Hora d’Acollida de 17:00h. a 18:00h

15,00 € mensual



Hora d’Acollida de 8:00h. a 8:30h. i de 17:00h. a 18:00h.

20,00 € mensual

ACOLLIDA MIGDIA 13:00h. a 15:00h.


Fins a 9 dies

4,00 € dia



De 10 a 13 dies

20,00 € mensual



De 14 a 23 dies

10,00 € mensual

Declaració del pare, la mare, el tutor o la tutora
En/Na ____________________________________________ amb DNI _____________________ i
en/na _____________________________________________ amb DNI ______________________,
com a pare, mare, tutor/al nen/a ______________________________________________declara
que totes les dades anteriors són certes. També sap que l’omissió o la falsedat de dades podrà
donar lloc a l’anulꞏlació de la inscripció.
Bell-lloc d’Urgell, ____ de ________________ de 20___

_________________________

__________________________

Instruccions per formalitzar la solꞏlicitud



En el cas que les solꞏlicituds superin l’oferta existent; si després de l’aplicació dels criteris de prioritat
d’admissió subsisteix la situació d’empat, l’ordenació de les solꞏlicituds afectades es farà per sorteig públic,
d’acord amb el procediment establert pel Departament d’Educació de la Generalitat.
No s’han d’emplenar els quadres ombrejats perquè són espais reservats per la puntuació.

Documentació que cap presentar
 Original del llibre de família.
 Original del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare i mare o tutor/a.
 Els documents que acreditin els aspectes indicats pel solꞏlicitant a efectes de l’aplicació de barem. Cal tenir
en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment. (Últimes Nòmines,
Últim Rebut Autònom, Informes Assistent Social, Informes Mèdics...)
 Original carnet de vacunacions.
 Certificat d’empadronament en el cas que l’adreça que figuri al DNI no coincideixi amb la de la solꞏlicitud.
 Informe, en el cas que el nen o la nena presenti algun tipus de disminució física o psíquica.
Les dades que consten en aquest formulari s’incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la LOPD (LO 15/1999, de protecció
de dades de caràcter personal). Aquestes dades s’utilitzaran en les comunicacions d’aquest Ajuntament amb la persona interessada, qui
podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició davant el responsable del fitxer mitjançant solꞏlicitud presentada en el
Registre general d’aquest Ajuntament.
D’acord amb la LO 15/1999, les dades que ens heu facilitat podran ser utilitzades per les accions que porti a terme l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell.

