PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021- ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Criteris de prioritat, barems a aplicar i documentació acreditativa
Documentació que ha de presentar tothom
- Sol·licitud preinscripció.
- DNI del pare i de la mare.
- TIS (targeta d'identificació sanitària) de l'infant.
- Llibre de família (pàgines on constin els pares i l'infant).
- Full d'ordre de domiciliació bancària (per a la facturació dels rebuts).
- Carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacunes
rebudes (si no estan vacunats per contraindicació mèdica o per altres cirdumstàncies, cal
presentar un certificat mèdic oficial justificatiu).
Criteris de prioritat, barems i documentació que cal presentar en el cas de que s'al·leguin
Apartat Criteris de prioritat
SI NO Punts
Documentació acreditativa
Tenim la residència a Sant Sadurní
d'Anoia fa més d'1 any

SI

NO

7

2

Tenim la residència a Sant Sadurní
d'Anoia fa menys d'1 any

SI

NO

3

3

Treballem els dos progenitors, o en el cas
de famílies monoparentals, el progenitor
SI NO
que té l'infant a càrrec seu

4

Tenim la renda de la unitat familiar inferior
al doble del salari mínim interprofessional SI
(25.200,00 euros anuals)

5

Sóc família monoparental (en cas que no
SI
sigui aplicable el criteri número 3 anterior)

1

No cal presentar el certificat d'empadronament. Des de
l'Ajuntament es farà la comprovació pertinent.

5

Certificat de la vida laboral(dels dos progenitors) que
expedeix la Tresoreria de la Seguretat Social (original i
actual) o un certificat de l'empresa conforme es troben en
actiu.

NO

3

Declaració de renda. En cas de no presentar els documents
sol·licitats, l'Ajuntament consultarà les dades pertinents a
l'Agendia Estatal de l'Administració Tributària, d'acord amb la
vostra autorització.

NO

3

Carnet de família monoparental que tramita el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies.

6

El nostre fill té una discapacitat

SI

NO

3

Certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta
condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, o pels organismes competents d'altres comunitats
autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o
superior al 33%.

7

Som família nombrosa

SI

NO

2

Carnet de família nombrosa vigent.

.8

Treballem a Sant Sadurní d'Anoia (en cas SI
que no siguin aplicables els punts 1 o 2
SI
anteriors)

9

Treballo a Sant Sadurní i sóc família
monoparental (en el cas que no siguin
aplicables els punts 1 o 2 anteriors)

SI

NO 1(mare) En cas de no tenir-hi la residència. Certificat de l'empresa on
hi treballa el pare, mare o tutor/a, en el qual acrediti la seva
situació al municipi.
NO
2

10

Tenim dificultat per atendra l'infant a
causa d'una malaltia greu o per
incapacitat

SI

NO

5

La mateixa documentació que l'apartat 6.

11

Tenim un altre infant o més matriculat a
l'escola bressol sol·licitada el proper curs
2020-2021

SI

NO

3

Es comprovarà des del servei d'educació.

12

Tenim un altre infant o més matriculat o
preinscrit al centre educatiu públic més
proper

SI

NO

2

Certificat de l'escola conforme està matriculat el germà al
curs 2019-2020 amb continuïtat per al curs 2020-2021.

–
–
–
–

NO 1 (pare)

Per poder aplicar la puntuació és necessari adjuntar la documentació que justifiqui la circumstància al·legada.
El temps de residència es considera des de la data d'empadronament fins a la data d'entrega de la sol·licitud.
La no acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció, dins el termini establert,
implica que el criteri afectat no es consideri als efectes de puntuació.
La falsedat o el frau en els dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

