Núm. sol·licitud_____

Sol·licitud de preinscripció LLIM Els Pinyons Curs 2021/2022
1. Dades generals de l’alumne/a
Nom i cognoms

DNI

Domicili

Núm.

Població

Pis

Porta

CP

Data de naixement

Email

Telèfon 1

Telèfon 2

Necessitats educatives específiques de l’alumne/a(1)

Sí

No

2. Dades generals del pare, la mare, el tutor o la tutora

Nom i cognoms

DNI

Nom i cognoms

DNI

3. Dades a l’efecte del barem (marqueu amb una X)
Criteris generals

Existència de germans al centre sol·licitat, o pares o tutors legals que hi treballin

Sí

No

40 punts

El familiar dins l’àrea de proximitat

Sí

No

30 punts

El del lloc de treball

Sí

No

20 punts

Beneficiari/ària per la renda garantida de ciutadania

Sí

No

10 punts

Discapacitat de l’alumne/a, del pare, la mare o del germà o germana

Sí

No

10 punts

Sí

No

15 punts

El domicili al·legat a efectes de proximitat és (marcar-ne només un):

Raó Social

Adreça lloc de treball

Criteris complementaris
Família nombrosa i/o monoparental

4. Plaça sol·licitada (marqueu amb una X)
Nen

Nena

Curs:

0 a 1 any (2021)

1 a 2 anys (2020)

2 a 3 anys (2019)

5. Documentació requerida en tots els casos
-

Fotografia o document escanejat de la sol·licitud de preinscripció.
Fotografia o document escanejat DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o,
si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
Fotografia o document escanejat del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a
està ensituació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família
Fotografia o document escanejat del document d’autorització signat LLIM Pinyons.

6. Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat
Criteris generals
Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a o proximitat del lloc de treball d’un dels pares, tutors de fet
Fotografia o document escanejat del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència en cas de
persones estrangeres.
o Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, caldrà presentar telemàticament el
DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini de la matriculació
Quan el domicili habitual que s’al·lega és Alella, fotografia o document escanejat signat de l’autorització a la
Llar d’Infants Els Pinyons perquè sol·liciti a l’Ajuntament d’Alella verificar les dades relatives al padró
municipald’habitants i comprovar que l’alumne/a conviu amb la persona sol·licitant.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, fotografia o document escanejat del contracte
laboral o d’un certificat emès per l’empresa a aquest efecte. En cas de treballadors en règim d’autònoms, es té
encompte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una fotografia o document escanejat del
formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
Renda anual de la unitat familiar
Fotografia o document escanejat del Certificat de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans
-

-

Fotografia o document escanejat del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel
Departament de Benestar Social i Família. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes
competents d’altres comunitats autònomes.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la SeguretatSocial que
tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les
classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei
o inutilitat.

Criteris complementaris
Situació de família monoparental o nombrosa
Fotografia o document escanejat del títol de família nombrosa o monoparental vigent.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament d’Alella, Plaça de l'Ajuntament, 1, (08328) Alella, Tel. 93 555 23 39 / alella.ajuntament@alella.cat
Finalitat: Tramitació i resolució dels processos d’admissió de l’alumnat a la Llar d’Infants Municipal Els Pinyons.
Legitimació: Exercici de poders públics.
Destinataris: Llar d’infants, Administració educativa i Ajuntament d’Alella competent en l’escolarització.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina http://www.alella.cat/
protecciodades
La persona signant autoritza a l’Ajuntament a publicar als plafons informatius les dades relatives al nom i cognoms de l’alumne/a, i la totalitat dels
punts obtinguts en la baremació (tant pel que fa a criteris generals de prioritat en l’admissió de l’alumnat, com pels complementaris), amb l’objectiu
de facilitar la consulta relativa a la baremació i l’admissió de sol·licituds. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició
mitjançant una instància adreçada al l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament on s’ha presentat la sol·licitud. La vostra sol·licitud quedarà
en llista d’espera en cas de no obtenir plaça i mantindrà ordre segons puntuació obtinguda després del sorteig fins el 30 de setembre de 2021.

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades.
Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. En cas contrari, no podreu continuar amb el
procés de preinscripció.

Donades les circumstàncies actuals provocades per la Covid-19, aquest procediment podria haver d’adaptar-se a més indicacions de
les autoritats sanitàries i/o educatives. Si fos així, es faria difusió oportunament dels canvis que es poguessin generar.

Data

Signatura de la
persona sol·licitant

(1) Cal indicar si l’infant manifesta alguna dificultat extraordinària que considereu que necessiti un tractament educatiu especial i
acreditar-ho documentalment, amb l’original i fotocòpia de l’informe social i/o dictamen realitzat per professionals d’organismes públics.

Per a més informació us podeu posar en contacte amb la Llar d’Infants Municipal Els Pinyons
 93 555 55 09 / @ larisa@cavallcartro.cat / www.elspinyonsalella.wordpress.com

