
 

 
Sol·licitud de preinscripció a les Escoles bressol municipals de Vacarisses.  Curs 2022-23   

 
Dades de l’alumne                   Núm. de sol·licitud/sorteig ___ 
 
Nom    Cognoms                                     Nen  Nena             Data naixement   

___________________     ______________________________                          _____ / ______ / __________ 

 
Nacionalitat                                        Nivell     0-1        1-2        2-3 
   Llengua habituali                                                                                                     
___________________  Català      Castellà     Cap de les dues                    
                                                                                    Germans en el mateix nivellii   
     
Necessitats educatives especials   SI    NO                                                 
 

Adreça                                                      Núm.               Pis           CP                          Municipi 

_______________________________   __________  _______   _______________  _________________________ 

 

Urbanització 

_______________________________   

 
Dades del pare, la mare, el tutor o la tutora 
 
DI      Nom i cognoms   DI      Nom i cognoms 

___________________       ________________________ ____________________      _______________________ 

 
T. Mòbil mare   T. Mòbil pare                Correu electrònic de contacte 

___________________  ___________________                   _______________________________________ 

                      
 
1 

Centre sol·licitat en primera opció:  
 
..................................................................................................................... 
 

 
2 

Centre sol·licitat en segona opció:  
 
.....................................................................................................................  
 

 
Dades a efectes de barem 
 
Criteris prioritaris: 
 
- Existència de germans matriculats al centre sol·licitat en primera opció : SI ☐     NO ☐ 
 
- Proximitat del domicili de l’infant del centre o, si s’escau, la proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o 

tutora, guardador o guardadora de fet: 

- En el cas del grup nascut al 2022 :   

☐ Domicili dins del municipi        ☐ Adreça del lloc de treball dins del municipi       

 

- En el cas dels grups nascuts al  2020 i 2021: 
 

☐ Domicili dins l’àrea de proximitat 
del centre 

☐ Adreça del lloc de treball dins del 
municipi 

                    
                      

 
               ☐ El domicili és al mateix municipi al  
                 del centre però no en la seva àrea de proximitat        

 

 



 
- Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania:  SI ☐     NO ☐ 

 
 

- Treballen tots dos progenitors/tutors o un sol progenitor/a en cas de família monoparental:                                
SI ☐     NO ☐  

 
Criteris complementaris:            

 
- Criteri del pare, mare, tutor o tutora legal treballant al centre educatiu:  SI ☐     NO ☐ 

 
- Família nombrosa o monoparental:  SI ☐     NO ☐ 
 
- Criteri dels infants nascuts en part múltiple:  SI ☐     NO ☐ 

 
- Discapacitat de l’alumne/a, del pare, la mare, tutor o tutora, germà o germana: SI ☐     NO ☐ 
 
- Criteri de la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: SI ☐     NO ☐ 

 
- Criteri de la situació d’acolliment familiar: SI ☐     NO ☐ 
 

Jo ....................................................................................................... amb DI .................................... com a 

mare/pare/tutor/a de l’infant ............................................................................declaro que les dades que consten a la 

sol·licitud d’inscripció són certes. Així mateix em responsabilitzo que la sol·licitud  d’inscripció s’ha fet amb l’acord de l’altre 

progenitor, si és el cas. 

                                                  
    
PARE/MARE/TUTOR/A  
 

       
 

Vacarisses,   de  ____ ____  de 2022 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Instruccions per formalitzar la sol·licitud: 

  

 Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud per municipi, en la qual es poden fer constar diversos centres 

públics del municipi escrits per ordre de preferència. 

 S’han d’emplenar totes les dades. 

NO S’HAN D’EMPLENAR ELS QUADRES OMBREJATS 

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment. 

 

Documentació identificativa: 

Documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són: 

 

 DNI O NIE del pare, la mare, tutor/a, guardador/a de l’infant. Sempre s’haurà d’adjuntar el passaport o si és estranger 

d’un país membre de la Unió Europea el document d’identitat del país d’origen. 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document 

que cal portar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials. 

 

Documentació acreditativa per justificar els criteris prioritaris al·legats: 

 

 Germans/es matriculats / des  al centre educatiu en el moment en que es presenta la preinscripció: 50 punts 

Documentació: l’Ajuntament comprovarà directament aquesta dada. 

 Proximitat del domicili de l’infant del centre o proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, guardador o 

guardadora de fet: 

 

 



 

o En el cas del grup nascuts al 2022: 

a) Domicili dins el municipi: 30 punts 

Documentació: l’Ajuntament comprovarà directament aquesta dada.   

b) Adreça del lloc de treball dins del municipi: 10 punts 

Documentació: contracte laboral o 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 el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats 

tributaris (models 036 i 037). 

 

o En el cas del grup nascuts al 2020 i 2021: 

a) Domicili dins l’àrea de proximitat: 30 punts 

Documentació: l’Ajuntament comprovarà directament aquesta dada.   

b) Quan el domicili és al mateix municipi al del centre però no en la seva àrea de proximitat: 20 punts. 

Documentació: l’Ajuntament comprovarà directament aquesta dada. 

c)  Adreça del lloc de treball dins del municipi: 10 punts 

Documentació: contracte laboral o 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 el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats 

tributaris (models 036 i 037). 

 

 Renda anual de la unitat familiar: en el cas que el siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania:  

15 punts 

Documentació: Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials. 

 

 Famílies en què treballen tots dos progenitors/tutors o un de sol progenitor/a en el cas de famílies monoparentals: 

 5 punts.  

Documentació: original i fotocòpia del full de salari d’abril de tots dos progenitors/res. Les famílies amb un sol 

progenitor/a o tutor/a que treballi (monoparental) tenen la mateixa consideració. Per autònoms caldrà presentar 

original i fotocòpia del rebut d’abril d’autònoms, i l’última declaració trimestral de la seva activitat. En el cas de baixa 

per maternitat caldrà presentar certificat original de l’empresa en data del mes de maig al·legant la situació actual, i 

original i fotocòpia de la carta de maternitat de la seguretat social. 

 

Documentació acreditativa per justificar els criteris complementaris al·legats: 

 

 Criteri del pare, mare, tutor o tutora legal que hi treballi al centre educatiu: 10 punts 

Documentació: l’Ajuntament comprovarà directament les dades. 

 

 Criteri de la condició de família nombrosa o monoparental: 10 punts  

Documentació: el títol de família nombrosa o monoparental vigent. 

 

 Criteri dels infants nascuts en part múltiple: 10 punts 

Documentació: s’acreditarà amb el llibre de família. 

 

 Quan l’infant acrediti una discapacitat de grau igual o superior del 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un 

germà o una germana de l’infant acrediti una discapacitat igual o superior del 33% : 15 punts 

Documentació: Certificat o 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 retir 

per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

 

 Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts 

Documentació: sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l’ordre de protecció vigent, o l’informe dels serveis 

socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a 

Víctimas de Terrorismo del Ministeri de l’Interior. 

 

 Situació d’acolliment familiar: 10 punts 

Documentació: Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials. 

 

La documentació acreditativa a presentar dels diferents criteris de baremació i l’ordre d’aplicació dels criteris generals i 

complementaris, correspondrà a l’establer a la resolució EDU/464/2022. 

 

Protecció de dades 

 

Aquestes dades es recullen als efectes i amb els requisits previstos al Decret de la Regidora d’Educació pel qual s’aproven 

les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat a les escoles bressol municipals, curs 2021/2022, i estan protegides 

d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 

drets digitals.  

 
i D’acord amb l’article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, els infants tenen dret a rebre l’educació infantil en llur 
llengua habitual. A aquests efectes, els pares, mares o tutors dels i de les alumnes que desitgin  que els seus fills o filles rebin els 
primers ensenyaments en llengua castellana, ho hauran de sol·licitar a la direcció del centre en el qual resultin admesos un cop 
formalitzada la matrícula. 
 
ii En el cas que dos o més germans presentin sol·licitud en el mateix centre, ensenyament i nivell, cal marcar la casella a totes les 
sol·licituds. 


