EMD de Campredó

Sol·licitud d'inscripció a ensenyaments de primer cicle d’educació infantil, en
centres educatius sufragats amb fons públics. Curs 2016-2017
Dades de l’alumne/a
DNI/NIE/Passaport

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Identificador de l’alumne/a del

Targeta sanitària individual de l’alumne/a, TSI

Registre d’alumnes (RALC)1

(si l'alumne/a en té, introduïu-ne el codi alfanumèric)

Tipus de via

Adreça

Núm.

Codi postal

Municipi

Localitat

Província de residència

Planta

Porta

Districte

País de residència

Telèfon

Data de naixement

País de naixement

Home

Dona

Província de naixement

Nacionalitat
Municipi de naixement

Adreça electrònica on voleu rebre informació de la preinscripció
Llengües que entén:2

Català

Alumne/a en situació d’acolliment

Castellà

Cap de les dues

Altres, Especifiqueu quina:
_____________________

Escolarització per mobilitat forçosa (art. 84.7 de la LOE; cal acreditar-ho documentalment)

Dades del pare, mare, tutor/a
DNI/NIE/Passaport
Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI/NIE/Passaport

Primer cognom

Segon cognom

Nom

Dades escolars de l’alumne/a
Codi del centre on s’inscriu

Nom del centre

Primer cicle de l’educació infantil
Necessitats educatives específiques (només si escau)
Tipus A: alumnes amb discapacitat, trastorns greus de la personalitat o de la conducta o amb malalties degeneratives greus o
cròniques
Tipus B: alumnes en situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorables

Criteris específics a l’efecte de barem
Data en que compleix 1 any i es pot incorporar al 1r cicle
Data del registre d’entrada de la preinscripció

Criteris complementaris a l’efecte de barem (en cas de coincidència amb els específics)
Germans de l’alumne o l’alumna escolaritzats al centre. ( Total 20 punts)
Família nombrosa. ( Total 20 punts)
Renda anual de la unitat familiar. ( Total 10 punts)
Discapacitat o malaltia crónica. ( Total 10 punts)
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Número de compte on realitzar el pagament
IBAN: ES20 0182 6035 4102 0013 3566
BIC: BBVAESMMXXX

Declaració del pare, mare, tutor/a o alumne/a major d’edat
Nom i cognoms

En qualitat de (Marqueu l’opció corresponent)

Alumne/a
Pare
Mare
Tutor/a
major d’edat
Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i que no he presentat cap sol·licitud en cap altre centre per
als mateixos ensenyaments.
Lloc i data
Signatura

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de la sol·licitud
s’incorporaran al fitxer “Escolaritzaciód'alumnes”, del qual és responsable la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat
Educativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via
Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).
1. Tots els alumnes en tenen, excepte els que en el curs 2015-2016 no estaven escolaritzats a Catalunya.
2..D’acord amb l’article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i l’article 11.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el cursescolar en què els alumnes
iniciïn el primer ensenyament, els pares, mares o tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà podensol·licitar, en el moment de la matrícula, a la direcció del
centre en què siguin admesos, que els fills rebin atenció lingüística individualitzada en aquestallengua.
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