
FITXA PREINSCRIPCIO

Dades nen/nena:

Nom: Cognoms:

D. Naixement: Domicili:

Municipi:

Dades familiars:

Nom:

Altres dades que es vulguin fer constar:

Data d'inici a la llar

Barems - Criteris Generals:

 1.Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin (40 punts)
 2. a) Que el domicili de la persona sol.licitant sigui la Vall de Bianya (30 punts)
      b) Quan el lloc de treball del pare o la mare sigui una empresa de Bianya (20 punts)

 3. Quan el pare o la mare, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció 
dels fills que tinguin al seu càrrec (10 punts)

4. Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, 
un germà o una germana de l'alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%. (10 punts)

 Llar d'infants:  8:45  a 17:00  (160€)  Dinar:   (5,00€ dia)  Berenar:  (1,20€ dia)

Telèfon:

 5. Pel fet de formar part de família nombrosa (15 punts)

Criteris Complementaris:

 6. Pel fet que l'alumne/a pateixi una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic, inclosos els celíacs (10 punts)

Horaris i altres complements:

Notificació acceptació/no acceptació:

Autoritzo i dono el meu consentiment a l'Ajuntament de la Vall de Bianya perquè m'enviï  l'acceptació  
o no de la preinscripció a la llar d'infants tres vocals, de la Canya, per mitjà de la plataforma e-Notum, i 
a tal efecte al:  
Telèfon mòbil:                                               o bé al correu electrònic:                                             

Mail: Mail:

Nom:

Altres

 Servei d'acollida:  7:45  a 8:45  (25€/mes)
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