
1. Dades de l'infant

Nom i cognoms:

Data i lloc de naixement:

Nacionalitat:

Adreça: Parròquia:

Sexe: M F

2. Dades de la mare

Nom i cognoms:

Adreça: Parròquia:

Telèfons de contacte:

Andorra la Vella,                             d                                        del

Signatura

5. Data i signatura

Núm. de Cens:

Núm. de Cens:

Dades laborals: Treballa: Si No

Empresa:

Adreça:

3. Dades del pare

Nom i cognoms:

Adreça: Parròquia:

Telèfons de contacte:Núm. de Cens:

Dades laborals: Treballa: Si No

Empresa:

Adreça:

Preinscripció per a les escoles bressol
      del Comú d'Andorra la Vella

4. Preferència Escola Bressol*

Escola Bressol del Serradells

Data fi de maternitat i/o periode d'alletament  compactat (si és el cas):

Escola Bressol del Santa Coloma

Data en la que desitjaria que l'infant inicies l'Escola bressol:

*L'assignació a una de les escoles es realitzarà d'acord als punts obtinguts en els criteris per l'atorgament de la plaça a l'Escola bressol,
lloc de residència, lloc de treball i disponibilitat de les escoles.



Nota: Si es refusa una plaça atorgada caldrà fer una nova preinscripció per tornar a la llista d'espera.

Legislació aplicable
• Codi de l'Administració, publicat al BOPA núm.06 any 01, del 10-04-1989.

4. Criteris de puntuació per l'atorgament de la plaça a l'escola bressol

Residència a la parròquia d'ambdós progenitors o un, en cas de família monoparental

Es justificarà mitjançant la verificació de dades del cens comunal

Ambdós progenitors treballen o un, en cas de família monoparental

Es justificarà mitjançant un certificat de l'empresa

Quatre fills o més

Es justificarà mitjançant la verificació de dades del cens comunal

Dos o tres fills

Germà/ns al mateix centre i residents a Andorra la Vella

Es justificarà mitjançant la verificació de dades del cens comunal

Es justificarà mitjançant informe emès pel Departament de Social del Comú d'Andorra la Vella

Renda baixa

Pares o tutors

Es justificarà mitjançant certificat mèdic o Conava

Germà/ns

Malaltia crònica de l'infant que pot necessitar d'assistència urgent

Es justificarà mitjançant certificat mèdic

Ser propietari d'un comerç o un negoci a la parròquia d'Andorra la Vella

Es justificarà mitjançant la verificació de dades del registre de comerç comunal

Altres circumstàncies a tenir en consideració

Total de punts:

15 punts

Família monoparental

Es justificarà mitjançant la verificació de dades del cens comunal i/o aute de la Batllia

10 punts

10 punts

15 punts

10 punts

5 punts

10 punts

15 punts

10 punts

10 punts

5 punts

10 punts

Discapacitat familiar o malaltia greu

• Llei 18/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades declarades pel sol·licitant tenen presumpció de veracitat, sense perjudici que el Comú pugui verificar-les amb la finalitat de
procedit a la inscripció. En cas que, el Comú detecti error o falsejament de dades declarades en la sol·licitud, es procedirà a declarar-la
nul·la i, en cas que que la plaça s'hagi atorgat, serà revocada de forma immediata.


