SOL·LICITUD ESPECIAL DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PETIT MONTGRÍ

DADES DE L’ALUMNE/A

NOM I
COGNOMS:

ADREÇA:

MUNICIPI:

CODI POSTAL:

TELÈFON:

DATA NAIXEMENT:

LLOC NAIXEMENT:

GRUP CLASSE (marqueu amb una x)
Nadons : nascuts a l’any 2017
1-2 anys: nascuts a l’any 2016
2-3 anys: nascuts a l’any 2015

□
□
□

DADES DEL PARE / MARE O TUTOR LEGAL
MARE/TUTORA

NOM I COGNOMS:

ADREÇA:

MUNICIPI

TELÈFON:

DNI:

A/e:

PARE/TUTOR

NOM I COGNOMS:

ADREÇA:

MUNICIPI

TELÈFON:

DNI:

A/e:

SERVEIS, PREUS I HORARIS QUE S’OFEREIXEN
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 140 € (preu únic)
IMPORTANT: Marqueu amb una X el servei i l’horari que vulgueu utilitzar

SERVEI
Matí
Matí i tarda
Tarda
SERVEI

HORARI
8.00 a 13.30 h
9.00 a 12.00 h

149,40 €/mes

15.00 a 17.30 h
12.00 a 17.30 h
HORARI

Acollida

8.00 a 9.00 h

Servei migdia

12.00 a 13.00 h

Dinar i descans

12.00 a 15.00 h

Descans migdia

13.30 h a 15.00 h

Dinar
(per als infants que
tinguin contractat servei
de matí fins a les 13.30
h i/o tarda de 12.00 h a
17.30 h)

Tarda esporàdica

QUOTA MENSUAL ÚNICA

15.00 a 17.30 h

SERVEIS COMPLEMENTARIS
26,73 €/mes
2,61 €/dia
SENSE DINAR
Fix
26,73 €/mes
Esporàdic
2,61 €/dia
CÀTERING
Fix
107,82 €/mes
Esporàdic
5,51 €/dia
AMB DINAR DE CASA
(Fins a 12 mesos)
Fix
40,00 €/mes
Esporàdic
3,02 €/dia
CÀTERING
Fix
139,18 €/mes
Esporàdic
9,59 €/dia
AMB DINAR DE CASA
(Fins a 12 mesos)
Fix
82,17 €/mes
Esporàdic
6,66 €/dia
Fix
40,10 €/mes
Esporàdic
3,92 €/dia
CÀTERING
Fix
81,09 €/mes
Esporàdic
4,27 €/dia
AMB DINAR DE CASA
(Fins a 12 mesos)
Fix
26,73 €/mes
Esporàdic
2,61 €/dia
6,53 €/dia
Fix
Esporàdic

(x) Marqueu el servei

CRITERIS DE PUNTUACIÓ (marqueu SI o NO)
CRITERIS
a) Estar empadronat al municipi

PUNTUACIÓ
30

VALORACIÓ
SI
NO

b) En el cas de no estar empadronat al
municipi, lloc de treball de la persona
sol·licitant dins del municipi

20

SI

NO

c) Germans escolaritzats a l’escola
bressol, pares o tutors legals que hi
treballin en el moment de presentar
la sol·licitud

40

SI

NO

d) Condició de família nombrosa o
família monoparental

15

SI

NO

e) Discapacitat de l’alumne/a, pare,
mare, germans o tutors igual o
superior al 33%

10

SI

NO

SI

NO

SI

NO

f) Malaltia crònica de l’alumne/a que
afecti el sistema digestiu, endocrí o
metabòlic, inclosos els celíacs

10

g) Beneficiaris de l’ajut de la renda
mínima d’inserció

10

PUNTUACIÓ TOTAL

DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS CRITERIS DE
BAREMACIÓ AL·LEGATS
a) Volant de convivència. Progenitors i fills. En el cas que els pares estiguin separats
o divorciats legalment, els menors podran estar empadronats amb un sol progenitor.
b) Quan el domicili es consideri el lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació
d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa.
c) Còpia de pagament de l’última quota mensual o nòmina.
d) Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
e) Original i fotocòpia del certificat de disminució.
f) Certificat mèdic oficial en el qual s’indiqui expressament que l’alumne/a té
diagnosticada una malaltia crònica.
g) Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la
renda mínima d’inserció (RMI).

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA
SOL·LICITUD





Original i fotocòpia del llibre de família complet o altres documents relatius
a la filiació.
Original i fotocòpia DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la
targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a.
Si els tutors legals no són els progenitors, document legal que acrediti qui són
els representants o tutors del menor.

DECLARACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL
En/Na
___________________________________________________________________
amb DNI _____________________________________________

_

declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.
Signatura

Torroella de Montgrí___________________________________________ de 2017

