
Núm. de sol·licitud

Dades de l'alumne/a

DNI Nom Cognoms

Adreça Núm. Pis Telèfon

Municipi Codi postal TSI

Data de naixement: (dd/mm/aaaa) 0-1 1-2 2-3 Nacionalitat Nen Nena
Curs: 

Llengües que entén: (1) Català Castellà Cap de les dues Germans en el mateix nivell

Necessitats educatives específiques (2) Sí No

Dades del pare, la mare, el tutor o tutora

DNI/NIE: Nom i cognoms:

DNI/NIE: Nom i cognoms:

Vull rebre la informació per correu electrònic Sí No Correu electrònic

Centre sol·licitat

Codi i nom del centre (3)
1
2
3
4
5

En el cas que el centre demanat ofereixi la possibilitat de jornada de matí, manifesto que la meva sol·licitud serà només 
de jornada de matí Sí No

Dades a efectes de barem

Criteris generals (4)
- Existència de germans al centre sol·licitat o pares o tutors legals que hi treballin o centre que tanca Sí No

- El domicili al·legat a efectes de proximitat és: (5)
el familiar dins l'àrea de proximitat / el familiar dins el municipi, però fora de l'àrea de proximitat /

o el del lloc de treball Raó social

Adreça del lloc de treball CP Municipi

- Beneficiari/ària de la renda garantida de ciutadania (abans PIRMI) sí no

- Discapacitat de l'alumne/a, el pare, la mare o el germà o la germana (6) sí no
Criteris complementaris
- Família nombrosa o monoparental (7) no / sí : General Especial

- Ingressos de la unitat familiar segons barem (8) Nombre de membres de la unitat familiar €
- Preinscripció de més d'un fill/a alhora sol·licitant plaça en nivells diferents (9) sí no
- Canvi de centre. Escolaritzat/da curs 2020-21 en un altre centre públic (10) sí no

- Tots dos progenitors en alguna de les situacions de: treball o demanda d'ocupació no ocupats sí no
Declaració i autorització del pare, la mare, el tutor o la tutora

, com a 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Nom de l’Activitat Preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals
Responsable Ajuntament de Sabadell
Finalitat Activitats educatives
Legitimació

Destinataris Centres educatius i administració educativa de la Generalitat de Catalunya

Drets

Informació addicional Informació addicional ampliada a: http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat

Informació sobre el domicili al·legat

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades

Autoritzo l'Ajuntament per accedir a les dades d'altres administracions per a l'acreditació dels criteris al·legats

Signatura Sabadell, de de 2021
(En cas de disposar de signatura digital)

Les dades del domicili al·legades a efectes de barem poden ser consultades per persones interessades que participen en aquest procés de preinscripció en el 
mateix centre, ensenyament i nivell.

Sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol públiques. Curs 2021-2022

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.

D'accés, rectificació, supressió, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@ajsabadell.cat o 
al correu postal de l'Ajuntament: Pl. Sant Roc, 1, 08201, Sabadell

Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. En cas contrari, no podreu continuar amb el 
procés de preinscripció

Exercici de poders públics (Articles 6.1.c i 6.1.e del RGPD 2016/679) i Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals (article 8)

http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat#


Instruccions per formalitzar la sol·licitud

- S'ha de presentar aquest imprès per duplicat.
-

- S'han d'emplenar totes les dades.
- Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf.
- Documentació que cal aportar:

b) Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
c) Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l'alumne o l'alumna.

-

(1)

(2)

(3)

 Nom del centre 
Escola Bressol Municipal Joan Montllor 0 8 0 5 8 0 4 0
Escola Bressol Municipal La Romànica 0 8 0 5 8 1 8 0
Escola Bressol Municipal Calvet d’Estrella 0 8 0 6 0 5 4 1
Centre d’Educació Infantil i Familiar Andreu Castells 0 8 0 6 4 5 1 9
Centre d’Educació Infantil i Familiar Espronceda 0 8 0 6 7 3 9 9
Centre d’Educació Infantil i Familiar Arraona 0 8 0 6 8 0 1 1
Centre d’Educació Infantil i Familiar Joaquim Blume 0 8 0 6 9 1 7 7
Centre d’Educació Infantil i Familiar Can Llong 0 8 0 6 9 1 8 9
Centre d’Educació Infantil i Familiar Vapor Buxeda Nou 0 8 0 6 9 9 4 3
Centre d’Educació Infantil i Familiar Creu Alta 0 8 0 7 0 8 6 6
Centre d’Educació Infantil i Familiar Can Puiggener 0 8 0 7 0 8 7 8
Llar d’infants Els Àngels 0 8 0 4 7 9 6 0

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Omplir únicament si al centre hi ha germans/germanes ja escolaritzats o pares o tutors legals que 
siguin treballadors del centre o procedència d'un altre centre escola bressol privada que ha cessat 
la seva activitat.
Proximitat del domicili de l'alumne/a al centre o bé proximitat al lloc de treball del 
pare/mare,tutor/a o ni es viu ni es treballa a Sabadell.
Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germans: quan l'alumne/a o algun altre membre de la 
familia (pares, germans) acrediti una discapacitat igual o superiror al 33%.

Família nombrosa o monoparental: només en cas de ser família nombrosa, especificar si és 
general o especial.

 Codi de centre

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.

a) Original i fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE 
en el cas de persones estrangeres.

d) Altres documents que acreditin els aspectes indicats pel sol·licitant a efectes d'aplicació del 
barem. Els criteris es recullen als annexos 1 i 2 de la Resolució de preinscripció del 
Departament d'Educació de la Generalitat i a l'article 13 del Reglament que estableix les 
normes de preinscripció i matriculació a les escoles bressol públiques de Sabadell.

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s'acreditin documentalment 
en el moment de la preinscripció. Els originals de la documentació es retornaran un cop 
contrastats amb les còpies presentades.

Pel fet de realitzar un canvi de centre quan un alumne/a ha participat en un procés de 
preinscripció i, al no haver obtingut la seva primera opció, es va escolaritzar el curs 2020-21 en 
un altre centre públic, en cas que ara torni a participar en el procés de preinscripció sol·licitant de 
nou el centre demanat en primera opció del curs 2020-21.

D'acord amb l'article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i l'article 11.4 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 rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua.

En el cas que dos o més germans presentin la sol·licitud en el mateix centre, ensenyament i 
nivell, cal posar un 2 a la casella a totes les sol·licituds.

Necessitats educatives específiques: omplir únicament en cas que l'infant presenti alguna 
necessitat educativa específica i es disposi d'informe de l'EAP

L'import dels ingressos és la suma de les caselles 0435 (Base imposable general) i 0460 (Base 
imposable de l'estalvi) que consten a la declaració de l'IRPF de l'exercici de 2020.

Centres seleccionats: es poden incorporar més d'un centre, cal fer-ho per ordre de preferència.
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