Ajuntament de Santanyí

PREINSCRIPCIÓ A ESCOLETES MUNICIPALS
preferència)
EIP Santanyí

(enumera

EIP Cala d’Or

DADES DE L’INFANT
Nom i Llinatges
Adreça

Localitat

CP

DADES DE LA MARE/ REPRESENTANT TUTOR/A
Nom i Llinatges
DNI/NIE
Localitat

Adreça
CP

Telèfon

E-mail
mail
DADES DEL PARE/ REPRESENTANT TUTOR/A
Nom i Llinatges
DNI/NIE
Localitat

Adreça
CP

ordre

EIP es Llombards

Data d’inici a l’escoleta:

Data de naixement

per

Telèfon

de

Ajuntament de Santanyí

mail
E-mail
Sota la meva responsabilitat, manifest que:
Autoritz a enregistrar les meves dades en un programa informàtic.
Declar que el contingut de totes les dades i de la documentació aportada acompanyant
aquesta sol·licitud són certes.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
❑ Fotocòpia DNI/NIE del pare/mare o tutor
❑ Llibre de família
família i família nombrosa
❑ Tots els documents que es vulguin fer servir per a que siguin tinguts en compte

a l’hora de fer la valoració de la sol·licitud, d’acord amb els criteris de
baremació que es presenta en la pàgina següent.
Si una vegada presentada la sol·licitud, la documentació requerida no es presenta en un
termini de 15 dies, l’expedient s’arxivarà sense més tràmits.
Santanyí,

de

de l’any 20

Signatura de l’interessat o representant seu
CRITERIS A VALORAR (en cas de reserva de plaça al setembre o en ll
llista
ista d’espera)
Les famílies dels infants admesos en la fase de preinscripció dins el període fixat per l’Ordre reguladora de la Conselleria
d’Educació i Cultura han de formalitzar la matrícula dins aquest període.
Conceptes a valorar per la valoració i puntuació segon el reglament de regim intern de les escoletes de l’Ajuntament de Santanyí:
Santa
La baremació és verificarà d'acord als criteris que es fixen a la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació
Innov
i
Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2021-2022
2021 2022 dels
processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la
xarxa educativa complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil, sense perjudici de les modificacions que es
e vagin
dictant per la Conselleria competent.
Aquesta valoració només serà aplicable si hi ha més demanda de matrícules que oferta de places.
Tota la documentació que es presenti a efectes de valoració ha de tenir data d’emissió anterior a l’acabament del període de
presentació de sol·licituds. Si s’aporta fora del termini de sol·licitud establert, sempre que no hagi estat expressament requerida
per l’administració municipal, el concepte afectat no serà computable a efectes d’aplicació del barem.
La relació d’alumnes admesos i exclosos es publicarà al tauler d’edictes de l’ajuntament, tal i com marca l’Ordre reguladora de la
Conselleria d’Educació i Cultura.

