
 
 

Sol·licitud de preinscripció al

Dades de l’alumne/a 

DNI/NIE/Passaport Nom 

Targeta sanitària individual de l’alumne/a, TSI

Tipus de via Adreça  

Codi postal Municipi  

Telèfon Data de naixement Curs:
 

Llengües que entén:1 Català Castellà

Dades del pare, mare o tutor/a  

DNI/NIE/Passaport Nom  

DNI/NIE/Passaport Nom  

Dades escolars de l’alumne/a 

Necessitats educatives específiques    Sí

 
Plaça sol·licitada Pla d’estudis:

Codi del centre Nom 

1. 08070295 EBM El Blauet 

2. 

 
Declaració del pare, mare o tutor/a

Nom i cognoms 

 
declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i les que he 
presentat cap sol·licitud en cap altre centre del

 

Sant Celoni, 
 
 
 

Informació bàsica sobre el tractament de dades personals: * Base jurídica. 
Finalitat. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les diferents activitats de prestació de
les seves competències i funcions educatives. En aquest cas, les dades s'utilitzaran per a la gestió de l'expedient de l'alum
legalment ho requereixin. Aquestes dades s'utilitzaran mentre l'alumne estigui matriculat al centre i els 5 anys posteriors al darrer curs matriculat. * Drets
limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al c. Campi
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

 

 
 
 
 
 
 
 

 

al primer cicle d'educació infantil Curs

 Primer cognom 

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

 

Localitat  

Curs: 0-1 

 

1-2   2-3 Nacionalitat 
 

  

Castellà Cap de les dues Altres llengües: 

  

Primer cognom 

Primer cognom 

Sí    No 

Pla d’estudis: LLA 

tutor/a 

   

  En qualitat de (marqueu

Pare Mare

declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i les que he aportat juntament amb aquest document i que no he
del mateix municipi per als mateixos ensenyaments. 

 Signatura: 

Informació bàsica sobre el tractament de dades personals: * Base jurídica. Exercici de poders públics (article 6.1.e del RGPD 2016/679). * Responsable. Ajuntament de Sant Celoni. * 
Finalitat. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educaci
les seves competències i funcions educatives. En aquest cas, les dades s'utilitzaran per a la gestió de l'expedient de l'alumne i tramesa d'informació als organismes oficials que 

s dades s'utilitzaran mentre l'alumne estigui matriculat al centre i els 5 anys posteriors al darrer curs matriculat. * Drets
vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al c. Campins 24, o a través dels altres mitjans que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015 de 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 

  

Curs 2022-2023 
 

 

 Segon cognom  

alfanumèric) 

Núm. Pis 

 

Nen Nena 

 

Segon cognom 

Segon cognom 

 

 

 

(marqueu l’opció corresponent) 

Mare Tutor/a 

aportat juntament amb aquest document i que no he 

Exercici de poders públics (article 6.1.e del RGPD 2016/679). * Responsable. Ajuntament de Sant Celoni. * 
l servei públic d'educació que realitzar l'Ajuntament en exercici de 

ne i tramesa d'informació als organismes oficials que 
s dades s'utilitzaran mentre l'alumne estigui matriculat al centre i els 5 anys posteriors al darrer curs matriculat. * Drets. D'accés, rectificació, supressió, 

ns 24, o a través dels altres mitjans que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015 de 

 



 

 

 
 
 
 
Per tal de poder realitzar la preinscripció necessiteu portar la següent documentació: 
 

Documentació per tothom 
1. Imprès de preinscripció (aquest document) 
2. Fotocòpia llibre de família full pares i nen/a i portar l'original 
3. Fotocòpia DNI/NIE del pare, mare i/o persones tutores i portar l'original 
4. Fotocòpia DNI/NIE de l’infant (si en disposa) i portar l'original 
5. Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a TSI (si en disposa) i portar l'original 

 
            Documentació justificativa dels criteris aplicables: 
 

1. Criteris generals 
 Volant de convivència, en cas d'estar empadronat en un altre municipi diferent a St 

Celoni. 
 Documentació acreditativa en cas que la ubicació del lloc de feina del pare, la mare o 

persona tutora sigui St Celoni i no estigueu empadronats. 
 Documentació acreditativa de la percepció de la renda garantida de ciutadania. 

 
2. Criteris complementaris 

 Acreditació quan el pare, mare o persona tutora legal treballa al centre educatiu.  
 Acreditació de família nombrosa.  
 Acreditació de família monoparental.  
 Documentació acreditativa quan l'infant es troba en situació d'acolliment familiar. 
 Documentació acreditativa d'una discapacitat. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o 

bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %. 
 Documentació acreditativa de la condició de víctima de violència de gènere o de 

terrorisme. 
 
 
 
 
 


