
        Núm. de sol·licitud/sorteig __________ 

 
Sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol municipals de Vic curs 2021-2022: 
EBMV Caputxins, EBMV Horta Vermella i EBMV Serra de Sanferm 

 
Dades de l’alumne/a 
 

Nom   Cognoms    Nen   Nena    Altres1 Data naixement 

_________________ _______________________________ □       □  □ ____ / ____ / 
 

Nacionalitat  Llengua habitual¹:           Nivell   0-1 1-2 2-3      

_________________ Català □   Castellà □   Cap de les dues □                  □ □ □      
 

Adreça         Núm.    Pis   CP  Municipi 
______________________________       _________     _________       __________     ________________________ 
 

Telèfon domicili     T. Mòbil (1)           T. Mòbil (2)    Germans/es en el mateix nivell² 

___________________    ___________________      ____________________   □ 
 

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

NIF              Nom i cognoms (1)         NIF         Nom i cognoms (2) 
__________________ ___________________________     ___________________ ___________________________ 
 
 

Correu electrònic de contacte (cal utilitzar lletra clara) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Dades escolars de l’infant 
 

Hi ha hagut escolarització el curs 2020-2021? Sí  □   No  □  Necessitats educatives especials  Sí □  No □ 
 

En cas afirmatiu, en quin centre? __________________________ 
 

Plaça sol·licitada per ordre de preferència 
 

1. Nom del centre       

      __________________________________________    

2. Nom del centre       

            __________________________________________    

3. Nom del centre 

            __________________________________________ 

 
Dades a efectes de barem 
 

Criteris generals 
 

- Existència de germans/es a les EBMV o pare, mare o tutor/a legal que hi treballin (60 p.)  Sí □ No □ 
 

- El domicili al·legat a afectes de proximitat és: 

  el familiar dins el municipi de Vic (30 p.)  □ 
 

  el familiar dins d’un municipi subscrit amb un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vic (30 p.)  □  
 

  o el del lloc de treball (20 p.)   □    Raó social   _________________________________________ 
 

- Conciliació de la vida laboral i familiar: 
 

contracte vigent per part de les mares, pares, tutores o tutors o, en el cas de les famílies 

monoparentals/marentals (pare, mare), tutor/a:  (5 p.) Sí □  No  □ 
 

dependència: quan la mare, pare o tutor/a  treballa i l’altre té a càrrec una persona amb dependència o en sigui la 

persona cuidadora principal (5 p.)   Sí □  No  □ 
 

 
1 Atès la diversitat de persones existents, aquesta casella permet incloure a tots els infants que la família no inclogui fins el 
binarisme nen o nena. Caldrà, però identificar com vol ser tractada la persona (femení, masculí). 



- Discapacitat: 
 

  de l’infant, el pare, la mare o el/la germà/na (10 p.) Sí  □  No  □ 
 

   

- Beneficiari/ària per renda garantida (10 p.) Sí  □  No  □ 

 

Criteris complementaris 
 

- Família nombrosa o monoparental/marental (15 p.)          Sí  □  No  □ 

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

 
_________________________________________________, com a  __________________________,   Declaro que 
són certes les dades que faig constar en aquest document. 
 
 
 
  

Signatura Vic, _______ de ____________ de 2021 
Instruccions per formalitzar la sol·licitud 
 

• Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud per les tres escoles bressol municipals, en la qual es poden fer 
constar els diversos centres per ordre de preferència. 

 

• S’han d’emplenar totes les dades. 
 

• Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf. 
 

• Documentació que cal aportar: 
 

• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

• Original i fotocòpia DNI o NIE o passaport  de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)  

• Altres documents que acreditin els aspectes indicats per la persona sol·licitant a efectes d’aplicació del barem, 
segons el que s’estableix a la documentació annex. 

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

 
 

(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, de 10 de juliol, d'educació, en el curs escolar en què els/les alumnes iniciïn el primer ensenyament, els pares, mares o tutors/es 
dels/les alumnes la llengua habitual dels/les quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, a la direcció del centre en el 
qual siguin admesos/es, que llurs fills/es hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua. 
 

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

 
 

Informació bàsica de protecció de dades 

 

Responsable del tractament: Fundació Privada Educació i Art (FEDUART) per encàrrec de l’Ajuntament de Vic. 
Finalitat: gestió de les inscripcions a les escoles bressol municipals de Vic, registre d’usuaris, organització i planificació de serveis, documentació de necessitats 

especials dels infants i tramesa d’informació.. 

Legitimació: prestació d’un servei en compliment d’una missió d’interès públic. 
Destinataris: durant el procés d’admissió es podran publicar dades a efectes de publicitat i transparència. 

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 FEDUART. > Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.feduart.cat. 
 


