
 
EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Núm sol·licitud   

 

 

Sol·licitud de preinscripció a la llar d’infants municipal. Curs 2021-2022 
Dades de l’alumne/a 
 
Nom 
 

    
Cognoms 

 

Adreça 
   

Núm. Pis 

Municipi 
   

Codi Postal 
 

Telèfon fix Tel. Mòbil 1 
  

Tel. Mòbil 2 
 

Data de naixement Curs 0-1 1-2 2-3 
 

  

 
  Dades del pare, la mare, el tutor o la tutora  

 
NIF Nom i Cognoms 

 
NIF Nom i Cognoms 

 
Dades escolars de l’alumne/a 

   Necessitats educatives especials Sí             No  
Plaça sol·licitada 
Codi del centre Nom del centre 
08063187 Llar d’infants El Palauet 
Dades a efectes de barem 
Criteris de prioritat 
- Existència de germans matriculats al centre.                                                Sí No 
- Proximitat del domicili de l’alumne al centre: 

Quan el domicili de la persona sol·licitant sigui a Canet de Mar. 
Quan es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball de la persona sol·licitant.   

- Beneficiari/ària per la renda mínima d'inserció. Sí No 
Criteris complementaris 
- Pare, mare o tutor o tutora legal que treballi al centre en el moment que es presenta la sol·licitud 

de preinscripció. 
- Pel fet de formar part de família nombrosa. 
- Pel fet de formar part d’una família monoparental.                                                        
- Per formar part d’un part múltiple.                                                    
- Pel fet que el infant es trobi en una situació d’acolliment.                                                        
- Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o el germà o la germana. Cal acreditar 
un grau igual o superior al 33 per cent.                      Sí  No                                            
- Pel fet de ser víctima de violència de gènere o de terrorisme d’acord amb el règim 
regulador.                                                                                                                                   

 Declaració del pare, mare, tutor/a legal 
, com a 

mare, pare, tutor/a legal declaro que són certes les dades que faig 
constar en aquest document. Signatura 

 
 

Canet de Mar, de maig de 2021 
 

Protecció de dades: D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres 
dades seran incorporades i tractades al fitxer de l’escola, amb la finalitat de tramitar i resoldre els processos d’admissió de l’alumnat. 
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