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Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil a la llar 
d’infants municipal de Riudellots de la Selva. Curs 20     -20    

Plaça sol·licitada  Pla d’estudis:  Llar 
Codi centre Nom 

1. 17005790 Llar d'Infants Municipal de Riudellots de la Selva 
2. 
3. 
4. 
5. 

Dades de l’alumne/a 
DNI/NIE/Passaport  Nom   Primer cognom  Segon cognom 

Targeta sanitària individual de l’alumne/a, TSI (si l’alumne té targeta sanitària 
individual, s’ha d’introduir el codi alfanumèric) 

Tipus de via Adreça  Núm. Pis 

Codi postal Municipi 

Data de naixement Nacionalitat 

□ Nen □ Nena Curs:     □  0-1 □ 1-2 □ 2-3

Llengües que entén1:      Català Castellà Cap de les dues

Germans al mateix nivell: □ Sí2 □ No

1. En concordança amb l’article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i d’acord amb els articles
11.4 i 56 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer 
ensenyament, els pares, mares o tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden sol·licitar, en 
el moment de la matrícula, a la direcció del centre en què siguin admesos, que els fills o filles rebin atenció lingüística 
individualitzada en aquesta llengua. 

2. Si dos o més germans presenten la sol·licitud al mateix centre, ensenyament i nivell educatiu, cal marcar la casella a
totes les sol·licituds que es presentin. 

Dades de la persona que presenta la sol·licitud (pare, mare o tutor/a) 
Nom  Primer cognom  Segon cognom 

DNI/NIE/Passaport Telèfon 

En qualitat de (marqueu l’opció corresponent):    □ Pare  □ Mare □ Tutor/a

Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document. 
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Dades de l’altre pare, mare o tutor/a 
Nom  Primer cognom  Segon cognom 

DNI/NIE/Passaport Telèfon 

En qualitat de (marqueu l’opció corresponent):    □ Pare  □ Mare □ Tutor/a

Dades escolars de l’alumne/a 

Necessitats educatives específiques:    □ Sí3 □ No

3. Si es marca aquesta opció, caldrà presentar una còpia d’algun document conforme el nen/a assisteix a un Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) o a un altre centre competent. 

Circumstàncies puntuables a l’hora d’obtenir una plaça a la llar d’infants 

Cal marcar només les circumstàncies que compleix la família, i marcar també que 
es presenta la documentació acreditativa de cada circumstància. 

En els casos que s’autoritzi a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per a consultar 
la documentació pertinent, únicament als efectes de realitzar la preinscripció a la 
llar d’infants municipal, no caldrà aportar la documentació acreditativa 
corresponent. 

Residència habitual a Riudellots de la Selva. 
Presento una còpia dels rebuts dels subministraments -aigua, llum i/o 
gas- a nom del sol·licitant, corresponents als sis mesos anteriors de 
la preinscripció. 

Marcar només una de les dues opcions següents: 

Presento els certificats d’empadronament i de convivència de 
l’alumne/a, on hi consta que conviu amb mi. 
Autoritzo a l’Ajuntament perquè consulti els anteriors documents i els 
adjunti a aquesta sol·licitud. 

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans igual o superior al 
33%. Marcar només una de les dues opcions següents: 

Presento una còpia del certificat de discapacitat de la persona que 
al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Família, per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o per 
organismes competents d’altres comunitats autònomes.  
Autoritzo a l’Ajuntament perquè consulti els anteriors documents i els 
adjunti a aquesta sol·licitud. 

Situació econòmica precària: 
Presento una còpia de la documentació acreditativa de ser 
beneficiari/ària de la renda garantida de ciutadania (antiga renda 
mínima d’inserció). 
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 Família nombrosa o monoparental. Marcar només una de les dues opcions 

següents: 
 Presento una còpia del carnet de família nombrosa o monoparental 

vigent. 
 Autoritzo a l’Ajuntament perquè consulti els anteriors documents i els 

adjunti a aquesta sol·licitud. 
 

 Lloc de treball habitual i estable del sol·licitant a Riudellots de la Selva. 
Marcar només una de les dues opcions següents: 

 Presento una còpia del contracte laboral o del certificat emès a aquest 
efecte, per l’empresa per la que treballo. 

 Presento una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, 
modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036). 
 

 Existència de germans/es escolaritzats al centre educatiu o de pares, mares 
o tutors legals que treballen en el centre. El centre comprovarà si es donen 
aquestes condicions d’ofici. 
 

 Arrelament familiar a Riudellots de la Selva. Marcar només una de les dues 
opcions següents: 

 Presento el certificat d’empadronament d’un dels avis del nen/a. 
 Presento el document d’autorització d’accés a les dades signat per un 

dels avis del nen/a, i autoritzo a l’Ajuntament perquè l’adjunti a 
aquesta sol·licitud.  

 

Signatura i data 
 
 
 
 

 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Riudellots de la Selva. 
Finalitat: gestió de la Llar, organització dels seus serveis, gestió d’inscripcions, planificació dels serveis 
de la Llar, seguiment dels infants i documentació de necessitats especials dels infants. 
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). 
Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de 
registres. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al 
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament, adreçant-se a l’Ajuntament de Riudellots de la 
Selva. 
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.riudellots.cat. 
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