
Sol·licitud de preinscripció 
a escoles bressols municipals 

Curs 2021-2022 
  

. 

 
Plaça de Catalunya, 1  |  08750 Molins de Rei  |  Telèfon 93 680 33 40  |  www.molinsderei.cat  |  ajuntament@molinsderei.cat 

 

Dades del pare, la mare, el tutor/a, guardador/a de fet 

Nom 
 
 

Cognoms DNI 
 

Telèfon de contacte Telèfon de contacte addicional Adreça electrònica a efectes de notificació 
 

Tipus de via Adreça Núm. 
 

Pis 
 

Porta 
 

Municipi 
 

Codi Postal 
 

Dades de l’alumne/a 

Nom 
 
 

Cognoms 
 

TSI 
(1)

 
 

Data de naixement 
 

Curs 
       P0      P1      P2 

Sexe 
 

Llengües que entén   
          Castellà         Català         Cap de les dues 

Se sol·licita plaça també per altres germans/es a la mateixa Escola Bressol 
(2)

 
                                   Sí                        No 

Necessitats educatives especials? 
(3)

 
                    A                        B 

Plaça sol·licitada 

A Molins de Rei cal presentar una única sol·licitud amb les peticions de centres i ensenyament per odre de preferència 

Preferència 1 
 
 

Nom del centre Codi del centre 

Preferència 2 
 
 

Nom del centre Codi del centre 

Preferència 3 
 
 

Nom del centre Codi del centre 

Dades a efectes de barem 

En el cas que no es respongui algun dels apartats s’entén que la resposta és NO. Qualsevol criteri al·legat no acreditat dins del termini no es 

considerarà a l’efecte del barem. 

Criteris generals d’admissió 

Existència de germans /es escolaritzats al centre sol·licitat en primer lloc o de pares o tutors legals que hi treballin 
                                                                                  Sí                        No 

El domicili al·legat a efectes de proximitat és 
    El familiar dins el municipi       El del lloc de treball   
 
                                                                                      Raó social                       Adreça                   CP                    Municipi 
                                                                                                                   
  

Beneficiari/ària per renda garantida de ciutadania                                                      
                            Sí                     No 

Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare, el tutor/a, el germà/na 
                                 Sí                        No 

Criteris complementaris d’admissió, si es produeixen situacions d’empat 

Família nombrosa o monoparental  
 

               Sí                       No 

Família que sol·licita escolaritzar més 
d’un fill/a (germans, bessons, etc) 
                  Sí                       No 

Família ambdós progenitors treballant 
                     
                 Sí                       No 

Declaració del parer, la mare, el tutor/a 

En/na  
 

 

Com a 

Declaro que són certes les dades que faig constar amb aquest document  
 
            A             de/d’                                      de 2021 
 

Signatura (si és tramita on-line no incorporar-la) 
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Informació general 

La sol·licitud de preinscripció, que ha de ser única , s’ha de presentar a l’Ajuntament de Molins de Rei, de forma preferiblement 
telemàtica, a través del registre general amb instància genèrica. https://www.molinsderei.cat/tramitsonline/  

  
Què necessiteu per fer la preinscripció?:  

 Ordinador, tauleta o telèfon mòbil: dispositiu electrònic amb connexió a internet   

 Eina d'identificació digital: És més segur que quan feu el tràmit (pare, mare o tutor/a que faci el tràmit) tingueu una eina 

d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil.  

 Documentació digitalitzada: escaneja o fes una foto a la documentació requerida. Recorda Hi ha documentació que no cal que 
presentis si vius a Molins de Rei, com el volant de padró, que es consultarà d’ofici.  

Documentació identificativa:    

Cal que adjuntis el llibre de família i el document d'identitat (del pare, la mare o el tutor o tutora que presenta la sol·licitud): DNI, NIE, 
passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea.  
 

Documentació de criteris de prioritat:   

 El contracte laboral, certificat d'empresa o document de l'Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, 
la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc, i per justificar que ambdós progenitors treballen.  

 L'acreditació de la renda garantida de ciutadania.  

 L'acreditació de la discapacitat.  

 El carnet de família nombrosa o monoparental.  
 
** Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment  

 
- Si no pots fer la preinscripció de forma telemàtica, hauràs de demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció  Ciutadana al 93 680 33 40, 
indicant que és per fer a PREINSCRIPCIÓ A ESCOLES BRESSOL.  
- La presentació de més d’una sol·licitud o el frau o falsedat en les dades, comportarà per al sol·licitant la invalidació dels drets de 
prioritat.  

- La preinscripció a escoles bressol no comporta cap pagament per part de les famílies sol·licitants. En cas de no obtenir plaça, la 
seva sol·licitud quedarà en llista d’espera a cadascuna de les escoles bressol sol·licitades i mantindrà l’ordre d’assignació obtingut. 
Quan es produeixi una vacant en una d’aquestes escoles bressol i la seva sol·licitud sigui la primera a tenir en compte, se l’informarà 
mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que l’Administració consideri oportú. La no resposta a l’avís 
durant els 5 dies hàbils des de la recepció de la notificació (article 12 de Reglament de les escoles bressol municipals) o la renúncia 
expressa de la família a la plaça vacant, suposarà la baixa de la seva sol·licitud a la llista o llistes d’espera de les quals formi part.  
És responsabilitat de cada família actualitzar la informació de la sol·licitud en cas de canvi d’adreça o telèfons al altres mitjans de 
contacte.  
-  La presentació de la sol·licitud de preinscripció implica l’autorització de les persones sol·licitants perquè l’Ajuntament obtingui de 
forma directa per mitjans telemàtics la informació necessària, de l’Ajuntament o d’altres administracions públiques, per validar totes 
les dades declarades, i a rebre informació personalitzada per al seguiment d’aquest procés a través de missatges via e-mail, 
contacte telefònic que es proporciona amb aquesta sol·licitud, o per qualsevol altre mitjà que l’Ajuntament consideri oportú.  
 
 
Claus  

  
(1) Si l’alumne/a té targeta sanitària individual (TSI), cal introduir el codi alfanumèric que hi apareix.  

(2) En el cas que es presenti sol·licitud per a dos o més germans en un mateix centre, cal marcar la casella a totes les sol·licituds.  

(3) Tipus A: alumnat amb discapacitats, trastorns greus de la personalitat o de conducta o amb malalties degeneratives greus.  
Tipus B: alumnat en situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides.  
  
Per a més informació:   

https://www.molinsderei.cat/preinscripcio/  
  
Protecció de dades  
Aquestes dades es recullen als efectes i amb els requisits previstos a la RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i 
matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 
2021-2022, i estan protegides d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades i garantia dels drets digitals.  

  

  
 
 

https://www.molinsderei.cat/tramitsonline/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
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