
Sol·licitud d’escolarització a centres sostinguts amb fons públics
Per a l’accés a l’ensenyament de primer cicle  d’educació infantil 

(*) Pare/mare/tutor/a

POLÍTICA DE PRIVADESA: d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, us informam 
que la consignació de dades de caràcter personal que s’han de facilitar en el procés d’admissió a centres de primer cicle d’Educació Infantil a l’entitat  
_____________________________________ suposa el consentiment exprés que siguin recollides i tractades en un fitxer del qual és titular d’aquesta 
Entitat, amb domicili al carrer ________________________________________________________________. En qualsevol moment podeu exercir els drets 
reconeguts en la Llei; en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

EXEMPLAR PER A L’ADMINISTRACIÓ
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LOGOTIP ENTITAT

Centre que se sol·licita en primer lloc
Nom del centre/Localitat
     

Nivell
     

Dades de l’alumne/a
Primer llinatge
     

Segon llinatge
     

Nom
     

NIF/NIE/Passaport
     

Sexe
H    D 

Data de naixement
     

País de naixement
     

Nacionalitat
     

Adreça
     

CP
     

Municipi
     

Telèfon
     

L’alumne té necessitats específiques de suport educatiu L’alumne pateix malaltia crònica 

Dades dels tutors/ores
P    M   T(*) Primer llinatge

     
Segon llinatge
     

Nom
     

Data de naixement
     

Nacionalitat
     

Correu electrònic
     

Telèfons
     

NIF/NIE/Passaport
     

Adreça (indicar si és diferent a la de l’alumne)
     

CP
     

Municipi
     

Telèfon
     

P M T(*) Primer llinatge
     

Segon llinatge
     

Nom
     

Data de naixement
     

Nacionalitat
     

Correu electrònic
     

Telèfons
     

NIF/NIE/Passaport
     

Adreça (indicar si és diferent a la de l’alumne)
     

CP
     

Municipi
     

Telèfon
     

Altres centres sol·licitats

Centre - Localitat

2n      
3r      
4t      
5è      

L’administració pública competent serà l’encarregada d’establir el nombre de centres que es poden demanar en cada sol·licitud i fer públic el lloc de lliurament 
d’aquesta.

Documentació obligatòria:
 Còpia del DNI o NIE del pare, la mare o dels tutors legals.
 Llibre de família, certificat de naixement o document acreditatiu del Registre Civil de l’infant.
 Declaració de responsabilitat en el cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i no s’hagi justificat 

documentalment la pàtria potestat exclusiva.

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . .de . . . . . . . . . .de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tutor  lega l  1          Tutor  lega l  2

 S ignat

Data de 
presentació___/___/______

Segell de l’organisme receptor
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Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c231b90fc398430dbc74bc63bb5ea6af001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=c231b90fc398430dbc74bc63bb5ea6af001
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Criteris del  barem i documentació que el justifica
Criteris prioritaris

 Vull optar als punts de germans matriculats en el centre i, per tant, n’autoritz la consulta telemàtica. (*)
 Vull optar als punts de germans matriculats en el centre en els casos d’adopció, preadopció o acolliment, i per tant, present resolució 

administrativa de la mesura jurídica o certificació emesa per l’entitat corresponent. (*)
 Vull optar als punts de mare, pare o tutors legals treballant al centre triat en primera opció i, per tant, no necessit presentar cap 

documentació. (*)
 Vull optar als punts de mare, pare o tutors legals treballant al centre triat en primera opció en els casos d’adopció, preadopció o acolliment, i 

per tant, present resolució administrativa de la mesura jurídica o certificació emesa per l’entitat corresponent. (*)
 Vull optar als punts per ubicació del domicili a un municipi amb consulta telemàtica i, per tant, autoritz la consulta telemàtica del padró 

(consultau la relació de municipis on es pot realitzar la consulta telemàtica a la web http://escolarització.caib.es).
 Vull optar als punt per ubicació del domicili a qualsevol municipi de les Illes Balears i, per tant, present certificat d’empadronament amb 

indicació de l’antiguitat.
 Vull optar als punts per ubicació del domicili de l’alumne/a que està en acolliment residencial i, per tant, present document que justifica 

aquesta situació.
 Vull optar als punts per ubicació del domicili dels pares o tutors d’acollida de l’alumne/a i,  per tant, present certificat d’empadronament d’un 

dels pares o tutors d’acollida.
 Vull optar als punts per ubicació del centre de feina de la mare, el pare, el tutor el qual treballa per compte d’altri i, per tant, present certificat 

d’empresa amb la indicació exacta del lloc de feina i l’antiguitat, a més d’un informe de vida laboral o equivalent d’altra mutualitat.(*)
 Vull optar als punts per ubicació del centre de feina de la mare, el pare, el tutor el qual treballa per compte propi i, per tant, present certificat 

de la situació en el cens d’activitats de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a més d’un informe de vida laboral o equivalent d’altra 
mutualitat. (*)

 Vull optar als punts per la renda per càpita de 2017 i, per tant, n’autoritz la consulta telemàtica.
 Vull que només es tengui en compte la renda per càpita de 2017 de l’únic progenitor que tenia la pàtria potestat al 2017 i, per tant, present 

llibre de família, certificat de naixement o sentència de pèrdua de la pàtria potestat de l’altre progenitor.
 Vull que només es tengui en compte la renda per càpita de 2017 de l’únic progenitor que ostentava la guarda i custòdia al 2017 i, per tant, 

present sentència judicial que ho confirma.
 Vull optar als punts per la condició de família nombrosa amb el títol expedit a Mallorca i, per tant, autoritz la consulta telemàtica.
 Vull optar als punts per la condició de família nombrosa amb el títol expedit a qualsevol illa i, per tant, present el títol en paper.
 Vull optar als punts per la condició de família monoparental i, per tant, present llibre de família, certificat de naixement o sentència de pèrdua 

de potestat de l’altre progenitor.
 Vull optar als punts per la discapacitat de l’alumne/a amb un grau igual o superior al 33% i, per tant, n’autoritz la consulta telemàtica.
 Vull optar als punts per la discapacitat de l’alumne/a amb un grau igual o superior al 33% i, per tant, present el certificat en paper.
 Vull optar als punts per la discapacitat d’un germà/ana de l’alumne/a amb un grau igual o superior al 33% i, per tant autoritz la consulta 

telemàtica. (*)
 Vull optar als punts per la discapacitat de la mare, el pare o el tutor legal amb un grau igual o superior al 33% i, per tant autoritz la consulta 

telemàtica. (*)
 Vull optar als punts per la discapacitat de la mare, el pare, el tutor legal o algun germà/ana de l’alumne amb un grau igual o superior al 33% (o 

altra situació equivalent segons la resolució), i present el document que ho justifica. (*)
 Vull optar als punts de l’alumne/a en situació d’acolliment familiar i, per tant, present resolució administrativa de la mesura jurídica o 

certificat emès per l’entitat competent.
Criteris complementaris

 Vull optar als punts per malaltia crònica de l’alumne/a i, per tant, present certificat mèdic oficial amb les característiques detallades a la 
resolució.

 Vull optar als punts per mobilitat forçosa de la família i, per tant, present documentació justificativa segons la resolució. (*)
 Vull optar als punts per canvi de domicili, derivat d’actes de violència de gènere, a un municipi amb consulta telemàtica i, per tant, autoritz la 

consulta telemàtica del padró. A més, present en paper el document que justifica ser víctima de violència de gènere (segons resolució).
 Vull optar als punts per canvi de domicili, derivat d’actes de violència de gènere, a qualsevol municipi i, per tant, present certificat 

d’empadronament de l’alumne/a, a més del document que justifica ser víctima violència de gènere (segons resolució).
 Vull optar als punts per algun dels criteris triats pel centre i, per tant, present documentació que ho justifica en paper (segons resolució).

En els criteris marcats amb asterisc (*) es pot al·legar la situació de família reconstituïda presentant la documentació següent a més de la 
documentació específica de cada criteri:

  Un document que acrediti el matrimoni o la situació de parella de fet.
  Un document que acrediti que el pare, mare o tutor/a legal té la guarda i custòdia.



Sol·licitud d’escolarització a centres sostinguts amb fons públics
Per a l’accés a l’ensenyament de primer cicle  d’educació infantil 

(*) Pare/mare/tutor/a

POLÍTICA DE PRIVADESA: d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, us informam 
que la consignació de dades de caràcter personal que s’han de facilitar en el procés d’admissió a centres de primer cicle d’Educació Infantil a l’entitat  
_____________________________________ suposa el consentiment exprés que siguin recollides i tractades en un fitxer del qual és titular d’aquesta 
Entitat, amb domicili al carrer ________________________________________________________________. En qualsevol moment podeu exercir els drets 
reconeguts en la Llei; en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

EXEMPLAR PER A L’INTERESSAT 
Pàgina 1 de 2

LOGOTIP ENTITAT

Nom del centre/Localitat
     

Nivell
     

Dades de l’alumne/a
Primer llinatge
     

Segon llinatge
     

Nom
     

NIF/NIE/Passaport
     

Sexe
H    D 

Data de naixement
     

País de naixement
     

Nacionalitat
     

Adreça
     

CP
     

Municipi
     

Telèfon
     

L’alumne té necessitats específiques de suport educatiu L’alumne pateix malaltia crònica 

Dades dels tutors/ores
P    M   T(*) Primer llinatge

     
Segon llinatge
     

Nom
     

Data de naixement
     

Nacionalitat
     

Correu electrònic
     

Telèfons
     

NIF/NIE/Passaport
     

Adreça (indicar si és diferent a la de l’alumne)
     

CP
     

Municipi
     

Telèfon
     

P M T(*) Primer llinatge
     

Segon llinatge
     

Nom
     

Data de naixement
     

Nacionalitat
     

Correu electrònic
     

Telèfons
     

NIF/NIE/Passaport
     

Adreça (indicar si és diferent a la de l’alumne)
     

CP
     

Municipi
     

Telèfon
     

Altres centres sol·licitats

Centre - Localitat

2n      
3r      
4t      
5è      

L’administració pública competent serà l’encarregada d’establir el nombre de centres que es poden demanar en cada sol·licitud i fer públic el lloc de lliurament 
d’aquesta.

Documentació obligatòria:
 Còpia del DNI o NIE del pare, la mare o dels tutors legals.
 Llibre de família, certificat de naixement o document acreditatiu del Registre Civil de l’infant.
 Declaració de responsabilitat en el cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i no s’hagi justificat 

documentalment la pàtria potestat exclusiva.

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . .de . . . . . . . . . .de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tutor/a  lega l  1          Tutor/a  lega l  2

 S ignat

Data de 
presentació___/___/______

Segell de l’organisme receptor

70
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Criteris del  barem i documentació que el justifica
Criteris prioritaris

 Vull optar als punts de germans matriculats en el centre i, per tant, n’autoritz la consulta telemàtica. (*)
 Vull optar als punts de germans matriculats en el centre en els casos d’adopció, preadopció o acolliment, i per tant, present resolució 

administrativa de la mesura jurídica o certificació emesa per l’entitat corresponent. (*)
 Vull optar als punts de mare, pare o tutors legals treballant al centre triat en primera opció i, per tant, no necessit presentar cap 

documentació. (*)
 Vull optar als punts de mare, pare o tutors legals treballant al centre triat en primera opció en els casos d’adopció, preadopció o acolliment, i 

per tant, present resolució administrativa de la mesura jurídica o certificació emesa per l’entitat corresponent. (*)
 Vull optar als punts per ubicació del domicili a un municipi amb consulta telemàtica i, per tant, autoritz la consulta telemàtica del padró 

(consultau la relació de municipis on es pot realitzar la consulta telemàtica a la web http://escolarització.caib.es).
 Vull optar als punt per ubicació del domicili a qualsevol municipi de les Illes Balears i, per tant, present certificat d’empadronament amb 

indicació de l’antiguitat.
 Vull optar als punts per ubicació del domicili de l’alumne/a que està en acolliment residencial i, per tant, present document que justifica 

aquesta situació.
 Vull optar als punts per ubicació del domicili dels pares o tutors d’acollida de l’alumne/a i,  per tant, present certificat d’empadronament d’un 

dels pares o tutors d’acollida.
 Vull optar als punts per ubicació del centre de feina de la mare, el pare, el tutor el qual treballa per compte d’altri i, per tant, present certificat 

d’empresa amb la indicació exacta del lloc de feina i l’antiguitat, a més d’un informe de vida laboral o equivalent d’altra mutualitat.(*)
 Vull optar als punts per ubicació del centre de feina de la mare, el pare, el tutor el qual treballa per compte propi i, per tant, present certificat 

de la situació en el cens d’activitats de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a més d’un informe de vida laboral o equivalent d’altra 
mutualitat. (*)

 Vull optar als punts per la renda per càpita de 2017 i, per tant, n’autoritz la consulta telemàtica.
 Vull que només es tengui en compte la renda per càpita de 2017 de l’únic progenitor que tenia la pàtria potestat al 2017 i, per tant, present 

llibre de família, certificat de naixement o sentència de pèrdua de la pàtria potestat de l’altre progenitor.
 Vull que només es tengui en compte la renda per càpita de 2017 de l’únic progenitor que ostentava la guarda i custòdia al 2017 i, per tant, 

present sentència judicial que ho confirma.
 Vull optar als punts per la condició de família nombrosa amb el títol expedit a Mallorca i, per tant, autoritz la consulta telemàtica.
 Vull optar als punts per la condició de família nombrosa amb el títol expedit a qualsevol illa i, per tant, present el títol en paper.
 Vull optar als punts per la condició de família monoparental i, per tant, present llibre de família, certificat de naixement o sentència de pèrdua 

de potestat de l’altre progenitor.
 Vull optar als punts per la discapacitat de l’alumne/a amb un grau igual o superior al 33% i, per tant, n’autoritz la consulta telemàtica.
 Vull optar als punts per la discapacitat de l’alumne/a amb un grau igual o superior al 33% i, per tant, present el certificat en paper.
 Vull optar als punts per la discapacitat d’un germà/ana de l’alumne/a amb un grau igual o superior al 33% i, per tant autoritz la consulta 

telemàtica. (*)
 Vull optar als punts per la discapacitat de la mare, el pare o el tutor legal amb un grau igual o superior al 33% i, per tant autoritz la consulta 

telemàtica. (*)
 Vull optar als punts per la discapacitat de la mare, el pare, el tutor legal o algun germà/ana de l’alumne amb un grau igual o superior al 33% (o 

altra situació equivalent segons la resolució), i present el document que ho justifica. (*)
 Vull optar als punts de l’alumne/a en situació d’acolliment familiar i, per tant, present resolució administrativa de la mesura jurídica o 

certificat emès per l’entitat competent.
Criteris complementaris

 Vull optar als punts per malaltia crònica de l’alumne/a i, per tant, present certificat mèdic oficial amb les característiques detallades a la 
resolució.

 Vull optar als punts per mobilitat forçosa de la família i, per tant, present documentació justificativa segons la resolució. (*)
 Vull optar als punts per canvi de domicili, derivat d’actes de violència de gènere, a un municipi amb consulta telemàtica i, per tant, autoritz la 

consulta telemàtica del padró. A més, present en paper el document que justifica ser víctima de violència de gènere (segons resolució).
 Vull optar als punts per canvi de domicili, derivat d’actes de violència de gènere, a qualsevol municipi i, per tant, present certificat 

d’empadronament de l’alumne/a, a més del document que justifica ser víctima violència de gènere (segons resolució).
 Vull optar als punts per algun dels criteris triats pel centre i, per tant, present documentació que ho justifica en paper (segons resolució).

En els criteris marcats amb asterisc (*) es pot al·legar la situació de família reconstituïda presentant la documentació següent a més de la 
documentació específica de cada criteri:

  Un document que acrediti el matrimoni o la situació de parella de fet.
  Un document que acrediti que el pare, mare o tutor/a legal té la guarda i custòdia.
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