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Núm. de sol·licitud:    
 
                  

 
SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ A CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 0 A 3 ANYS 

CURS 2021/2022 
 

Dades de l’alumne/a 
 

Nom     Cognoms 
 

Adreça       Núm.         Pis               
 

Municipi      Codi Postal 
 

Data de naixement   Telèfon fix   Telèfon mòbil  
 

Correu electrònic  

 
Dades del pare, de la mare, del tutor o de la tutora: 
 
NIF   Nom i cognoms 

 
NIF   Nom i cognoms 
 
 

Plaça sol·licitada 
 
Codi del centre  Nom del centre 

43007440  Llar d’infants “Els Patufets”  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Declaració del pare, la mare o el tutor/a 

 
__________________________________, com a ______________, declaro que son certes les  

 
dades que faig constar en aquest document. 
 
 
Botarell, _______________________________   Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat  
 
Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (generals o complementaris) han 
de presentar la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri. 
 
a) Criteris generals 

 Existència de germans escolaritzats al centre sol·licitat o a l’Escola Mare de Déu de la Candela de 
Botarell, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. 
Barem: 40 punts 
Documentació: cap, perquè l’Ajuntament comprova directament aquestes circumstàncies. 

 

 Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre. 
Barem: 
- Inscrit al padró d’habitants de Botarell: 30 punts. 
- Domicili laboral al municipi de Botarell: 10 punts. 
Documentació: 

- Certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu 
amb la persona sol·licitant. 
- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un 
certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es 
té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia 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 (beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en 
funció dels fills a càrrec). 
Barem: 10 punts 
Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda 
mínima d'inserció. 

  

 Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. 
Barem: 10 punts 
Documentació: 
- Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que 
al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
- 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 
Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta 
o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o 
de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 
 
b) Criteris complementaris 
 

 L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental. 
Barem: 15 punts 
Documentació: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 

 
 
 


