Sol·licitud de preinscripció a la llar d’infants La Salle Manresa. Curs 2021/2022
Dades de l’alumne/a
Nom _________________________

Cognoms_____________________________________________________

Adreça __________________________________ Núm _______ Pis_____
Municipi ________________________ CP ________
Data de naixement ____/____/_____
Necessitats Educatives Especials

Nen

Telèfon _______________________

Nena

Nacionalitat ______________
Sí

No

Dades del pare, mare o tutor/a
NIF_______________________ Nom i cognoms ____________________________________________________
NIF _______________________ Nom i cognoms ____________________________________________________
Plaça sol·licitada
Codi del centre: 08020218
Curs

0-1

1-2

Nom del centre: La Salle de Manresa

2-3

Dades a efectes de barem
Criteris generals:
- Existència de germans actualment al centre
- El domicili al·legat a efectes de proximitat és:

Sí

No

el familiar al mateix municipi del centre
o el del lloc de treball :
Raó social ___________________________________________________
adreça del lloc de treball ________________________ CP__________ Municipi_________________
- Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o el germà o germana Sí

No

Criteris complementaris:
- Família nombrosa o monoparental
- Estar treballant tant el pare com la mare
- Pare, mare, germà o germana exalumne del nostre centre

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Declaració del pare, la mare, el tutor o la tutora, o de l’alumne/a major d’edat
_____________________________________________________ , com a _________________________________,
declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.
Manresa, ____ de maig de 2021
Signatura

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
A)

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones
estrangeres.
B) Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
C) Si en té, original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a.
D) Altres documents que acreditin els aspectes indicats per la persona sol·licitant a efectes d’aplicació del barem.
Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment. Els originals de la
documentació es retornaran un cop acarats amb les còpies presentades.

PROTECCIÓ DE DADES: - Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament, seran introduïdes en
la Base de Dades Generals de l'Administració de la Salle Manresa denominada BDGAELSM, registrada en el RGFP de la AEPD
amb el número 2032160186, el responsable del qual és La Salle Manresa a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les
nostres activitats.

