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Curs 201Curs 201Curs 201Curs 2015555----2012012012016666        Sol·licitud núm.:     

    
    
Dades de l’alumneDades de l’alumneDades de l’alumneDades de l’alumne    
Nom Primer cognom Segon cognom Nen Nena 

                    

Data de naixement Nacionalitat Necessitats educatives especials 

             Sí     No 

Adreça Adreça Adreça Adreça de l’alumnede l’alumnede l’alumnede l’alumne 
Tipus de via (plaça, carrer, etc.) Nom de la via 

            

Número Bloc Escala Pis Porta Codi postal Població 

                                         

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica 

                          

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

DNI/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                        

                        

 

Plaça sol·licitada:  P0  P1  P2 Pla d’estudis: L L A  
 
Escola bressol 

 Prioritat Nom del centre 

1    Escola Bressol Municipal El Margalló 

2    Escola Bressol Municipal El Lligabosc 

3    Escola Bressol Municipal La Ginesta 

 
 
 

Criteris generals de prioritatCriteris generals de prioritatCriteris generals de prioritatCriteris generals de prioritat    

• Existència de germans matriculats al centre o pares que hi treballin  Sí  No   

• Viure a Reus. Zona única d’influència  Sí  No   

• Treballar els dos progenitors  Sí  No   

• Treballar un progenitor i l’altre estar en excedència  Sí  No   

• Beneficiari de la renda mínima d’inserció  Sí  No   

• Discapacitat de l’alumne, pare, mare o germans  Sí  No   

• Ser família monoparental:  Sí  No   

• Ser família nombrosa:  Sí  No   
 
 

Criteris complementarisCriteris complementarisCriteris complementarisCriteris complementaris    

• Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els 
celíacs: 

 Sí  No   
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Declaració del pare, la mare, el tutor o la tutoraDeclaració del pare, la mare, el tutor o la tutoraDeclaració del pare, la mare, el tutor o la tutoraDeclaració del pare, la mare, el tutor o la tutora    

En / na        , com a  

      , declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i que no he presentat 

 
 

DocumentDocumentDocumentDocumentacióacióacióació que cal adjuntar que cal adjuntar que cal adjuntar que cal adjuntar    

 Original i fotocòpia del DNI del pare, la mare o del tutor/a o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de 
persones estrangeres. 

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

 Altres documents que acreditin els aspectes indicats pel sol·licitant a efectes d’aplicació del barem. 

 
 
Observacions: 
� Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment i que estiguin 

vigents en el període de preinscripció. 

� En el cas que no hi hagi demanda suficient per les places ofertades, l’Ajuntament de Reus es reserva el dret a 
modificar l’oferta i procedir al tancament de l’aula que no arribi a un mínim de demanda. 

 
 
SignaturaSignaturaSignaturaSignatura    
  Dia Mes  Any 

 Reus,                    de      

 

InstruInstruInstruInstruccions per formalitzar la sol·licitudccions per formalitzar la sol·licitudccions per formalitzar la sol·licitudccions per formalitzar la sol·licitud    
    

� S’han d’emplenar totes les dades. 

� Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf. 

� No s’han d’emplenar els quadres ombrejats en lila perquè són espais reservats per als centres. 

 
 

Les dades de contacte que heu emplenat seran les vies de comunicació que utilitzarem. 

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de 
caràcter personal sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La 
finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de Reus. 
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça Mercadal, 1.... 

InformacióInformacióInformacióInformació    
Les dades del domicili que heu al·legat a efectes de barem poden ser consultades per persones interessades que participen 
en aquest procés de preinscripció en el mateix centre, ensenyament i nivell. 

 


