
 

 
 

Sol·licitud de preinscripció al primer cicle 

d’educació infantil en l’Escola bressol municipal el Serralet   

curs 2019-2020 

Dades de l’alumne     Num preinscripció: 

Nom:  Primer cognom:    Segon cognom: 

 

Data de naixement:   curs:  0-1     1-2    2-3  nacionalitat:       

Targeta sanitària Individual de l’alumne: 

Llengües que entén:   català     castellà altres    germans al mateix centre 

 

Adreça. Carrer:      Núm.   Lletra: 

Bloc:   Escala:   Pis:   Porta: 

 

Província:  Municipi:   Codi postal: 

 

Dades del pare/mare/tutor 

DNI/NIE/PASSAPORT    Nom i cognoms 

Telèfon fix:    Telèfon mòbil:   Adreça electrònica: 

 

DNI/NIE/PASSAPORT    Nom i cognoms 

Telèfon fix:   Telèfon mòbil:*  Adreça electrònica: 

 

Dades escolars de l’alumne/a 

Necessitats educatives específiques  si    no 

 

Criteris generals a l’efecte de barem 

Existència de germans al centre sol·licitant en primer lloc o de pare, mare o tutor/a 

legal que hi treballi     si    no 

Domicili al·legat a l’efecte del criteri de proximitat del centre: 

o L’habitual dins de l’area d’influencia 



 

 
 

o El lloc de treball dins l’area d’influència 

Raó social adreça  municipi codi postal 

 

Beneficiari de la renda mínima d’inserció   si    no 

Discapacitat de l’alumne/a mare//pare o germà/ana    si     no 

 

Criteris complementaris a l’efecte de barem 

Família nombrosa o monoparental    si    no 

Malaltia crònica de l’alumne que afecti al seu sistema digestiu, endocrí  o metabòlic, 

inclosos celíacs    si    no 

 

Declaració del pare/mare o tutor 

Nom i cognoms    en qualitat de mare/pare/tutor 

Declaro que son certes les dades que faig constaren aquest document  

 

Lloc i data 

 

Signatura 

 

Política de protecció de dades de caràcter personal 

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder 

realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent 

encada cas. 

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa 

vigenten cada cas. 

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la 

implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades. 

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al RGPD Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-

se a: 

Ajuntament de Torrelles de Llobregat 

Pl. Ajuntament, s/n 

Torrelles de Llobreg at 08629 

Tel. 936890000 Fax.9368905 10 

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets RGPD. 


