
 

 
 

PUNTUACIÓ 

   

 

SÍ NO PUNTS 

   

 

   

   

   

 

   

   

 

Sol·licitud de Preinscripció a les Escoles Bressol Municipals de Mollerussa 

Curs 2015-2016 (espai ombrejat a omplir per l’Ajuntament) 
 
 

I.  Dades de l’infant  i de la família 
 

 
TSI                                         Nom                                                      Cognom 

 

Adreça                                                                       Núm.                   Pis         Municipi                               

 
 
  

 

Telèfon    

Data i Lloc de naixement 

Nacionalitat 

 

Mòbil                                         Correu electrònic     

Nen               Nena 

Llengua familiar habitual     
 

Dades del pare de la mare o del tuto r i la tutora legals 

NIF/NIE    

NIF/NIE    

Nom i cognoms: 

Nom i cognoms: 
 

Nacionalitat ( pare/tutor)                                                                 Data d’arribada a Catalunya     
 

Nacionalitat(mare/tutora)                                                               Data d’arribada a Catalunya    
 

II. Elecció d’escola per ordre de preferència ( numereu cada escola,1,2,3) 
 
 
 

El Para-sol (25008716)                                                  La Quitxalla (25008728)                                           Niu ((25009277) 
 

               

 
III. Dades a efectes de barem (marqueu amb una X : si o no) 

 

Criteris generals 
- Domicili a Mollerussa (30 punts): 

- Existència de germà/na al centre o pares o tutors treballen a l’escola bressol en el moment 

de presentar la sol·licitud de preinscripció ( 40 punts): 

- Beneficiaris de l’ajut de  la Renda Mínima d’Inserció (10 punts):     

- Discapacitat de l’infant o d’un progenitor, igual o superior al 33 % ( 10 punts):     

Criteris complementaris 
- Família nombrosa o monoparental (cal justificar-ho; 15 punts):    

- Malaltia crònica de l’infant que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos 

els celíacs (cal justificar-ho; 10 punts): 

- Els dos progenitors o tutors treballen (cal justificar-ho;30 punts):    

Cr iteris de desempat 

- Si el germà o germana de l’infant sol·licitant  ha estat escolaritzat en l’escola bressol 

municipal  sol·licitada  en primera  opció, en els darrers 3 anys (5 punts)     
 

 
 

Declaració del pare/ mare o tutor/tutora legal                                                                                 ,  com                               , 

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

 
_________   __, _______ d _______   de 2015                                      Signatura 



 

Instruccions per formalitzar la sol·licitud. 
 

 Podeu obtenir la sol·licitud a la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mollerussa o la podeu descarregar 
d’internet de la web:  http://www.mollerussa.cat  ; clicant a Curs escolar 2015-2016 Preinscripció. 

 Ompliu la sol·licitud amb lletra majúscula i amb bolígraf. 
 També la podeu omplir en format electrònic (.doc) i enviar-la a ensenyament@mollerussa.cat 

En aquestes dues darreres opcions, heu de dur la documentació requerida a la Regidoria d’Ensenyament, durant 
els 10 dies següents al dia que es va enviar la sol·licitud. 

Documentació que cal aportar: 
 

a) Original i fotocòpia del DNI o NIE/passaport del pare, la mare o dels tutors legals amb el domicili    
actualitzat a Mollerussa.  

b) Certificat de Convivència 

c) Original i fotocòpia del llibre de família (pàgines dels pares i fill/a) o documents relatius a l’estat 
d) civil. 

e) Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’infant. 
f) Informe mèdic del pediatre (no cal imprès oficial). 

g) Fotocòpia del carnet de vacunes. 
h) Fotocòpia de la llibreta d’estalvis on consti el titular i el número de compte per tal de domiciliar els   

rebuts de les quotes mensuals. 

 
Documentació que cal presentar per acreditar els criteris de la baremació: 

a)   Contracte laboral o un certificat  emès a l’efecte per l’empresa. 

b)   Original i fotocòpia del certificat de  disminució  expedit pel Departament de Benestar i Família, si 

s’al·lega  aquesta circumstància. 

c)   Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa  vigent,  si s’al·lega  aquesta condició. 

d)   Original i fotocòpia del carnet de família monoparental  , si s’al·lega  aquesta condició. 

e) Certificat de la Regidoria d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Mollerussa on constin les dificultats  

de la família  per atendre l’infant,  si s’al·lega  situació social desfavorida. 

f)    Certificat mèdic si s’al·lega  malaltia crònica digestiva de l’infant. 
 
 

Les bonificacions restaran condicionades a la presentació de la documentació següent: 

a)   Còpia del document que acredita ser beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima. 

b)  Fotocòpia   de   la   renda   (exercici   2014)   o   bé   d’aquella   documentació   acreditativa   de   les 

circumstàncies  econòmiques  familiars. 

c)  En el supòsit que els membres computables de la família siguin titulars d’alguna activitat econòmica, 

l’Ajuntament  podrà sol·licitar  la documentació  necessària per la bonificació  de la quota mensual.   

 

 

 

Protecció de dades 

En compliment del que disposa l’article 5è de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal li 

informem que totes les dades que ens faciliti en virtut del present formulari així com la documentació que s’hi adjunti 

passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’Ajuntament de Mollerussa -Regidoria d’Ensenyament per tal de gestionar 

la matriculació a les escoles bressol del municipi. Li comuniquem que les dades podran ser cedides al DEPARTAMENT 

D’EDUCACIÓ  DE  LA  GENERALITAT  DE  CATALUNYA  i a altres entitats  públiques previstes per llei. Així mateix, 

podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Plaça de l’Ajuntament, 2 de Mollerussa. 

http://www.mollerussa.cat/
mailto:ensenyament@mollerussa.cat

