
AJUNTAMENT DE ROSSELLO
Escola Bressol Municipal "Pas a Pas"        Número de sol·licitud___________

Sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de preescolar en centres docents de titularitat municipal

Curs 2019-2020

Dades de l'alumne/a

Nom Cognoms

Adreça Telefon

Municipi____________________________________ CP_____________

Data de naixement Curs    0-1 1-2 2-3

___/___/_______ Nacionalitat
(1)

      Nen        Nena

Dades del pare, la mare, el tutor o la tutora

NIF___________________Nom i cognoms

Correu electronic

Dades i serveis escolars de l'alumne/a

Necessitats educatives especials        Sí        No

Voldria servei de menjador        Sí        No

Places sol·licitades

Nom del centre

1 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL "PAS A PAS"

Dades a efectes de barem

El domicili al·legat és:

     El familiar, en el mateix municipi El familiar però fora del municipi de Rosselló

     o el del lloc de treball Raó Social

Adreça del lloc de treball _______________________________________

Hi té actualment germans a l'Escola Bressol:            Sí        No

Família nombrosa o Monoparental:        Sí        No

Beneficiari de renda mínima d'inserció:        Sí        No

Discapacitat de l'alumne/a, el pare, la mare o el germà o la germana:        Sí        No

Declaració del pare, la mare, el tutor o la tutora

, com a 

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

Rosselló, d de 2019

Signatura



Instruccions per formalitzar la sol·licitud

n   Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud

 n   S'han d'emplenar totes les dades

n   Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf

n    Documentació que cal aportar:

           a) Original i fotocòpia del DNI de qui signa la sol·licitud.

           b) Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació

           c) Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna, si en té.

           d) Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)

           e) Altres documents que acreditin els aspectes indicats per la persona sol·licitant a efectes d'aplicació del barem.

n    Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s'acreditin documentalment.

n No s'han d'emplenar els quadres ombrejats perquè són espais reservats per a l'Ajuntament.

(1) Grup nacionalitat Codi

Espanya 001

Resta Unió Europea 002

Romania 128

Rússia 154

Ucraïna 135

Bulgària 104

Polònia 122

Resta d'Europa 003

Marroc 228

Resta del Magrib 004

Gàmbia 216

Senegal 239

Resta d'Àfrica 005

Amèrica del Nord 006

Brasil 342

Resta d'America Central i del Sud 007

Xina 407

Pakistan 426

Filipines 409

Índia 410

Bangla Desh 404

Resta d'Àsia i d'Oceania 008

Protecció de dades

. Aquestes dades estan protegides d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de

Protecció de dades de caràcter personal.


