AJUNTAMENT DE MUSEROS
REGIDORIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I PROMOCIÓ
LINGÜÍSTICA

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ EN
L’ESCOLA INFANTIL DE PRIMER CICLE
MUNICIPAL DE MUSEROS

CURS ESCOLAR
2019-2020

A DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE O DE L’ALUMNA
COGNOMS

NOM

DNI / NIE

NÚM. SIP

DATA DE NAIXEMENT

ADREÇA
NACIONALITAT

ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU (NESE)
(marqueu, si és el cas)

DADES DEL PARE O DEL TUTOR
COGNOMS

NOM

DNI / NIE

TELÈFONS DE CONTACTE

DNI / NIE

TELÈFONS DE CONTACTE

ADREÇA (si és diferent de l’adreça de l’alumnat)

DADES DE LA MARE O DE LA TUTORA
COGNOMS

NOM

ADREÇA (si és diferent de l’adreça de l’alumnat)

B SOL·LICITA
L’admissió de l’alumne o de l’alumna durant el pròxim curs escolar, per a realitzar el nivell educatiu que s’indica més avall.
Infantil, primer
Nascuts i nascudes l’any 2017
Nascuts i nascudes l’any 2018

C DECLARA
Que en la unitat familiar concorren les circumstàncies següents (assenyaleu amb una X):
Germans de l’alumnat que en el pròxim curs es trobaran al centre
Nom:
Domicili familiar (indiqueu-lo):
Pare, mare o tutor o tutora treballadors del centre docent
La renda de la unitat familiar és la que s’indica en l’annex
Alumne o alumna amb discapacitat
Pares, mares, tutors, tutores, germans o germanes de l’alumne o alumna amb discapacitat
Membre de família nombrosa
Família monoparental

D COMUNICA
Que l’alumne o l’alumna farà ús dels horaris i serveis següents:
De 09.00 h a 17.00 h
De 07.30 h a 09.00 h
Servei de menjador: Sí
No

De 17.00 h a 18.00 h

E DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA
DNI o document equivalent del dels pares i de les mares o dels tutors o de les tutores que firmen la sol·licitud
Llibre de família
En cas de família nombrosa, títol oficial expedit per la conselleria competent
Certificat col·lectiu d’empadronament de tota la unitat familiar, expedit pel seu ajuntament
Certificat de ser beneficiari de la renda valenciana d'inclusió (RVI)
Declaració de la renda de tots els membres de la unitat familiar, de l’exercici 2017, o imprés d’autorització, omplit i firmat, perquè
l’Ajuntament obtinga confirmació de les dades de tots els membres de la unitat familiar, mitjançant l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària
Certificat de discapacitat del xiquet o de la xiqueta
Certificat de discapacitat dels pares o dels germans o de les germanes
Títol de família monoparental, expedit per la conselleria competent
Museros, ......... d’/de........................... de 2019

Museros, ......... d’/de........................... de 2019

Firma del pare o del tutor

Firma de la mare o de la tutora

REGISTRE D’ENTRADA

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), li
informem que les seues dades personal seran incorporades als sistemes de tractament de titularitat de l’Ajuntament de Museros, per a tramitar la sol·licitud d'admissió en l’escola infantil de primer cicle. Les
dades no seran cedides a tercers, excepte en el cas que existisca una obligació legal i seran conservades durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Li informem que aquest
organisme tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i, per això, ens comprometem a adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives per al
seu tractament. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podrà exercir els seus drets al tractament de dades personals i revocar el consentiment prestat per
al tractament d'aquestes, en dirigir la seua petició per registre d'entrada a l'atenció del nostre delegat de protecció de dades a l'adreça, plaça del Castell, 1, o per correu electrònic, a l'adreça dpo@museros.es.
Per a una informació més detallada sobre el tractament de dades que realitzem pot consultar el nostre web www.ajunt-museros.com/política-de-privacidad.

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS
El termini de presentació de les sol·licituds per al curs 2019-2020, serà del 2 al 15 de maig, tots dos
inclosos, al Registre General de l’Ajuntament, en horari de 09.00 h a 14.00 h.

ANNEX
Barem d'aplicació a les sol·licituds d'admissió a l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros

L’admissió de l’alumnat en l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros, quan no hi haja places
suficients per a atendre totes les sol·licituds d’ingrés, es regirà pels criteris següents.
Primerament, es baremaran les sol·licituds de les xiquetes i dels xiquets empadronats i residents, amb les
seues unitats familiars, a Museros, que reunisquen els requisits. Si hi resten places vacants, s’admetran i
baremaran la resta de sol·licituds de xiquetes i xiquets no empadronats i residents a Museros.
La selecció de la sol·licituds s'efectuarà en funció de la puntuació aconseguida, i tindran prioritat les sol·licituds
que obtinguen més puntuació.
CRITERIS DE PUNTUACIÓ
1.

Germans o germanes, si han de continuar assistint-hi, durant el curs escolar per al qual se sol·licita lloc:
1.1. Per cada germà o germana matriculats en el centre: 15 punts.

2. Pare treballador o mare treballadora del centre docent: 5 punts.
3. Domicili:
3.1. Alumnat domiciliat, amb tota la seua unitat familiar, en l’àrea d’influència del centre (terme municipal de
Museros): 10 punts. Quan, per causa degudament acreditada, els progenitors o els tutors visquen en
domicilis distints, es considerarà domicili familiar de l’alumne o de l’alumna el de la persona que tinga
atribuïda la seua custòdia legal. En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà
domicili familiar aquell en què estiga empadronat l’alumne o l’alumna.
4. Renda familiar:
4.1. En cas que algun membre de la unitat familiar siga beneficiari de la RVI: 3 punts.
4.2. En cas que la renda de la unitat familiar siga igual o inferior a dues vegades l’indicador públic de renda
a efectes múltiples (IPREM): 2 punts. La renda serà la corresponent a l’exercici fiscal, anterior en dos
anys a l’any natural en el qual se sol·licita la plaça escolar.
5. Família nombrosa:
5.1. General: 3 punts.
5.2. Especial: 5 punts.
6. Persona amb discapacitat:
6.1. Alumnat amb discapacitat del 33 % al 64 %: 4 punts.
6.2. Alumnat amb discapacitat igual o superior al 65 %: 7 punts.
6.3. Pares, mares, germans o germanes de l’alumnat amb discapacitat del 33 % al 64 %: 3 punts.
6.4. Pares, mares, germans o germanes de l’alumnat amb discapacitat igual o superior al 65 %: 5 punts.
7. Família monoparental:
7.1. General: 3 punts.
7.2. Especial: 5 punts.
Els empats que, si és el cas, es produïsquen, es dirimiran en aplicar successivament la major puntuació
obtinguda en els criteris següents, fins al moment en què es produïsca el desempat:
a) Germans o germanes matriculats en el centre.
b) Pares, mares, tutors o tutores legals treballadors del centre.
c) Renda per càpita de la unitat familiar.
d) Família nombrosa.
e) Discapacitat.
f) Família monoparental.
h) Alumnat amb primer cognom començat per la lletra O, segons sorteig efectuat per la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, el 7 de març de 2019 (a partir d’aquesta lletra, s’assignaran les places).

