SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL 1r CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
..................................................................................................................... nascut el ................., i en nom seu
el pare, mare o tutor/a, ............................................................................................ amb DNI ........................
SOL·LICITA:
L'admissió de l'alumne/a al seu centre docent durant el pròxim curs escolar,
per cursar els ensenyaments corresponents al nivell educatiu que més avall
s'indica, en la modalitat lingüística d'ensenyament en valencià.
Nivell educatiu sol·licitat:
● 1r cicle d'Educació Infantil:

▢
1 any

▢
2 anys

Així mateix manifesta estar sabedor/a que l'admissió en aquestos nivells educatius no
suposa la garantia de continuïtat en els nivells concertats del centre.
També declara que al curs actual l'alumne/a sol·licitant:
▢
No està matriculat/da en cap centre.
▢
Està matriculat/da en .........................................................................................................................
I que en la unitat familiar concorren les circumstàncies següents:
1. El nombre de membres és de .............
2. El domicili familiar/laboral s'hi troba a ..........................................................., carrer/plaça
........................................................................................................................... nº ..............., CP .........................
Telèfons de contacte: ........................................./............................................../...........................................
Correu electrònic: .............................................................................................................................................
3. Nombre de germans del sol·licitant que el pròxim curs escolar es trobaran al centre,
tant en nivells concertats com no concertats: ............
4. Criteris complementaris (dels quals cal aportar la documentació que ho acredite):
▢
Minusvalidesa
▢
Membre de família nombrosa
▢
Pares treballadors del centre
▢
Pare o mare AA del col·legi
▢
Vinculació parroquial
El/la sol·licitant declara, a més, conèixer que la falsedat de les dades declarades pot
invalidar la sol·licitud quan la demanda supere l'oferta i es requeresca la baremació.
Algemesí, ........... de ……………………... de 2020.
Signatura del/la sol·licitant
Segell del centre i data de recepció de la sol·licitud

SR. DIRECTOR O TITULAR DEL CENTRE

A. DOMICILI
● Àrea d'influència .......................................................................................................................5 punts.
● Alumnes d'un altra localitat ..................................................................................................1 punts.
B. GERMANS
● Primer germà ..............................................................................................................................8 punts.
● Per cadascun dels germans restants ..............................................................................3 punts.
C. DISCAPACITAT
● De l'alumne (entre un 33% i un 65%)................................................................................. 3 punts.
● De l'alumne (més del 66%)..................................................................................................... 5 punts.
● Dels pares o germans (entre un 33% i un 65%)............................................................1,5 punts.
● Dels pares o germans (més d'un 65%)............................................................................. 3 punts.
D. FAMÍLIA NOMBROSA
● General...........................................................................................................................................3 punts.
● Especial......................................................................................................................................... 5 punts.
E. VINCULACIÓ AL CENTRE
● Pare o mare treballadors del centre ................................................................................ 5 punts.
● Pare o mare AA del col·legi .................................................................................................. 1 punt.
● Vinculació parroquial ............................................................................................................1 punt.

*En cas d’empat a punts, i havent arribat al nombre màxim de places del nivell educatiu,
els sol·licitants s’ordenaran alfabèticament per cognom en ordre descendent a partir
d’una lletra escollida per sorteig.

