
Sol·licitud de preinscripció a llars d’infants municipals. Curs

Núm. de sol·licitud

Dades de l’alumne/a

Cognoms

Núm. Pis Telèfon

Nacionalitat

Curs: 1-2
2-3

Nen
Nena

DNI Nom

Adreça

Municipi CP 

Data de naixement

Dades dels progenitors (pare/mare) o tutor/tutora:

NIF Nom i cognoms 

NIF Nom i cognoms

Llengües que entén: Català
Castellà
Cap de les dues

Dades escolars de l’alumne/a

Necessitats educatives especials Sí No

Declaració amdós progenitors/es, tutor/es

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.

, com a

Educació

Segons el que dicta la Llei orgànica 15/1999 de protacció de dades de caràcter 
personal, l’informem que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer 
automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha demanat. En cas 
de voler exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ha de dirigir-se 
a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Plaça sol·licitada Pla d’estudis L L A

1

2

Nom del centreCodi del centre

No

Situació Laboral: 

Anys complerts d’empadronament a Lloret de Mar:
Pare

Dades a efectes de barem

Domicili a al·legar*: Visc a Lloret

* Cal marcar només una opció

Sí No

Sí No

Adreça del lloc de treball

Raó socialTreballo a Lloret

No

Beneficiari/ària per renda mínima d’inserció: Sí No

Existència de germans/anes al centre sol·licitat en primer lloc: Sí 

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, progenitor/a, tutor/a o el germà o la germana: Sí No

Família nombrosa: Sí No

Família monoparental: Sí No

Criteris Generals

Criteris Complementaris

Puntuació

Total criteris complementaris

Total criteris generals

, com a

Bessons:      Sí

Mare

pare/s, mare/s, progenitor/es treballen

un dels dos no treballa

pare, mare, progenitor/a, tutor/a, monoparental treballa



Llibre de família o carnet de família monoparental vigent.Famílies monoparentals 15 punts

Llibre de famíliaBessons 5 punts

Situació laboral a) Treballadors per compte aliena: Certificat d’empresa, degudament
signat i segellat, i emès en la mateixa data o posterior a la del inici del
període de preinscripció, en el que s’acrediti l’existència de relació
laboral entre el pare, mare o tutor del infant i l’esmentada empresa.

b) Treballadors per compte pròpia: Rebut de les quotes pagades a la
Tresoreria General de la Seguretat Social del darrer mes, amb acreditació
del pagament.

* Caldrà acreditar la situació laboral d’ambdós progenitors, de tal forma
que els 10 punts s’atorgaran únicament si ambdós treballen, ja sigui per
compte aliena o compte pròpia.

* En cas de famílies monoparentals, l’acreditació de la situació laboral
haurà de realitzar-se respecte del pare, mare o tutor, podent obtenir
igualment 10 punts en cas que s’acrediti.

10 punts

Empadronament Acreditació de l’empadronament a Lloret de Mar del pare, mare o tutor,
mitjançant l’aportació del volant històric d’empadronament.

Fins a un 
màxim de
10  punts

Malaltia crònica de l'alumne/a que li 
afecti el sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic. 

Informe emès per un/a metge/essa del sistema públic de salut, o 
certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges 
de la demarcació corresponent, en els quals s'indiqui expressament que 
l'alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de 
quina malaltia es tracta.

10 punts

1 punt
2 punts
3 punts
4 punts
5 punts
1 punt
2 punts
3 punts
4 punts
5 punts

Criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat

Criteris generals

Renda anual de la unitat familiar

Documents per acreditar el compliment
dels criteris de baremació al·legats

Punts

Punts

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació 
econòmica de la renda mínima d'inserció. 

10 punts

Família nombrosa Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent. 15 punts

Discapacitat de l'alumne/a, pare, 
mare, tutor/a o germans. 

Original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que 
al·legui aquesta condició, emès pel Departament d'Acció Social i 
Ciutadania. També s'admetran els certificats de disminució emesos per 
l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes 
competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat 
s'haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%. 

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els 
pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió 
d'incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa i els 
de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o 
de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

10 punts

Germans escolaritzats al centre 
educatiu o pares o tutors legals que hi 
treballen (el centre comprovarà 
directament aquestes circumstàncies). 

S'entén que l'alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests hi 
estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de 
preinscripció.

S'entén que un/a pare/mare o tutor/a legal hi treballa quan en el 
moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre 
una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 
hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina o 
substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu. El centre 
comprovarà directament aquestes circumstàncies. 

40 punts

Proximitat del domicili de l'alumne/a 
o, si escau, proximitat del lloc de 
treball de la persona sol·licitant. 

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. 

Només quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del 
DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el 
NIE, en el cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal de 
convivència de l'alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona 
sol·licitant i resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb 
registre d'entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern en el 
cas de persones estrangeres. 

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, 
s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o 
d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa.

30 punts

20 punts

Criteris complementaris

Anys d’empadronament acreditats (Annex 1)

1 ó 3 anys d’empadronament del pare o tutor legal complerts
4 ó 5 anys d’empadronament del pare o tutor legal complerts
6 ó 7 anys d’empadronament del pare o tutor legal complerts
8 ó 9 anys d’empadronament del pare o tutor legal complerts
+ 10 anys d’empadronament del pare o tutor legal complerts
1 ó 3 anys d’empadronament de la mare o tutor legal complerts
4 ó 5 anys d’empadronament de la mare o tutor legal complerts
6 ó 7 anys d’empadronament de la mare o tutor legal complerts
8 ó 9 anys d’empadronament de la mare o tutor legal complerts
+ 10 anys d’empadronament de la mare o tutor legal complerts
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