DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA QUE S’ACOMPANYA A LA PREINSCRIPCIÓ
EN TOTS ELS CASOS
 Fotocopia del llibre de família (pàgines on figuren els pares i el fill a inscriure) o
certificat literal de naixement del fill a inscriure o altres documents acreditatius de la
filiació.
 Fotocòpia del DNI del pare i de la mare i, si es tracta de persones estrangeres, el
NIE o passaport.
 Full d’autorització per accedir a la consulta de dades a altres Administracions
Públiques.
CRITERIS PER A L'ADMISSIÓ D'INFANTS AL SERVEI ESCOLAR ORDINARI DE
LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS A PARTIR DELS CURS 2022-2023
CRITERIS PRIORITARIS I LLUR PUNTUACIÓ
DESCRIPCIÓ

PUNTUACIÓ

Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats al centre
o pares o tutors o guardadors legals o de fet que hi treballen en el
moment en què es presenta la preinscripció (1)

40 punts

a) Domicili habitual de l'alumne/a a Rubí (zonificació única) (2)

30 punts

b) Lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o
guardadora legal o de fet: quan l'alumne/a tingui domicili fora de Rubí i
es prengui en consideració l'adreça del lloc de treball situat a Rubí
(zonificació única) (3)
Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor o tutora, guardador
o guardadora legal o de fet, germà o germana, igual o superior al 33%
(4)
Quan el pare o la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora legal o
de fet, siguin beneficiaris la prestació econòmica de renda garantida de
ciutadania (5)

20 punts

10 punts

10 punts
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Documentació a aportar segons els casos:
(1) Germans: s’aplicarà aquest criteri automàticament una vegada tingui el vistiplau
de la direcció de cada escola bressol, que comprovarà la matricula del germà.
(2) Domicili: S'aplicarà aquest criteri amb la consulta automàtica que farà
l’Ajuntament de Rubí en el padró d’habitants.
(3) Lloc de treball a Rubí en cas de no viure: Una còpia del contracte de treball o un
certificat emès a aquest efecte per l'empresa o qualsevol altre document que
acrediti que el lloc de treball o d'exercici de l'activitat és a Rubí.
(4) Discapacitat: Còpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui
aquesta condició, emès pel departament competent de la Generalitat de
Catalunya, per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels
organismes competents d'altres comunitat autònomes, o emès per la Seguretat
Socials. En tot cas caldrà acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
(5) Renda garantida de ciutadania. Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la
prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania

CRITERIS COMPLEMENTARIS I LLUR PUNTUACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL CRITERI

PUNTUACIÓ

Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental (1)
Pel fet que l’alumne/a hagi nascut d’un part múltiple (2)
Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar (3)
Pel fet que l’alumne/a es trobi com a condició de víctima de violència
de gènere o terrorisme (4)

15 punts
10 punts
10 punts
10 punts

Documentació a aportar segons els casos :
(1) FN o monoparental: copia del carnet vigent, emès per la Generalitat
(2) Part múltiple: copia del llibre de família
(3) Còpia de la Resolució d’acolliment del Departament de Drets socials
(4) Documentació recollida en l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre
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