
SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
Curs 2020/2021 

Dades de l'infant 
Nom      Cognoms         
Data de naixement          Nivell       0-1          1-2                  2-3   
Adreça          núm.    esc               pis      
Municipi       CP        Telèfons:            
Nacionalitat                     Nen         Nena  

 
Dades del pare/mare o tutor/a 
NIF      Nom i cognoms        
NIF      Nom i cognoms        
 
Plaça sol·licitada 
1a opció Nom del centre            
2a opció Nom del centre            
3a opció Nom del centre            
4a opció Nom del centre            

 
Necessitats educatives especials de l'infant          si   no  

 
Dades a efecte de barem:            si no  
1. Germans/es matriculats a una escola bressol publica del municipi.      

Continuarà el/la germà/na el curs següent a l’escola bressol      
Nom del germà/na     Nom escola      
Pare/mare o tutor/a treballa a una escola bressol pública del municipi     

2.  Proximitat del domicili 
La unitat familiar esta empadronada a Castelldefels       
Lloc de treball del pare/mare o tutor/tutora a Castelldefels        
Raó social               Adreça       

3.  Beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció        
4.  Discapacitat en l’alumne o alumna, pare, mare, tutor/a o germans*     
5.  Necessitats educatives específiques de l’infant 

Seguiment per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament       
Els dos pares o tutors treballen *            
Els dos pares o tutors es troben en situació legal de desocupació      
El/la pare/mare o tutor/a treballa* i l’altre/a es troba en situació legal  
de desocupació             
Tots dos progenitors són menors d’edat         

6.   Família nombrosa*            
      Família monoparental*           
7.   Sol·liciten més d’una plaça 0-3, de la mateixa unitat familiar      

 
Declaració del pare/mare, tutor/a 
Primer.- Que compleixo tots els requisits que consten en aquesta sol·licitud i em comprometo a aportar els justificants de la 
documentació adjunta a requeriment de l'Ajuntament 
Segon.- Que les dades consignades en aquest formulari i en les documents adjunts són certs i que estic informat/da que la 
seva inexactitud o falsedat podran comportar els perjudicis que en dret  corresponguin 

(*) Per poder consultar les dades serà necessària l’autorització prèvia de tots 2 progenitors/tutors.  Tots 2 hauran de signar 
el document “Autorització consulta de dades” i adjuntar fotocopia DNI/NIE 

 
        com a      Signatura 

 

Castelldefels, 



Les dades seran incloses a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Castelldefels, per a la finalitat indicada, el qual a la 
base de dades d’alumnes del centre, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa 
aplicable, que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Accepto expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació municipal de l'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS i 
dels seus Patronats dependents relativa a les funcions municipals de la Llei de Bases de Règim local (7/1985 de 2 d'abril - 
Art. 25 i 28).  Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establers en la legislació vigent, 
dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Castelldefels 
 
 

 
INFORMACIÓ GENERAL 

INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ 
 

Poden presentar sol·licitud de preinscripció els infants que s’ajustin als requisits d’edat de l’oferta de places.  
 
S’han de emplenar totes les dades. 
 
Les famílies hauran d’acreditar les circumstancies que s’al·leguin durant el període de presentació de sol·licituds o si 
s’escau, en el període de reclamacions. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR, OBLIGATÒRIAMENT, EN EL MOMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ 
 
DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones 
estrangeres. 
 
Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

   

La documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació només s’ha de presentar si s’al·lega, segon s’estableixi 
al "Procés de preinscripció, matricula i bonificacions als centres educatius municipals 0-3". 

 (*) Per a poder consultar les dades serà necessària l’autorització prèvia de tots 2 progenitors/tutors.  Tots 2 hauran de 
signar el document “Autorització consulta de dades”. 
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