PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
ESCOLES BRESSOL SOSTINGUDES AMB FONS PÚBLICS
CURS 2020-2021

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ
•

Sol·licitud de preinscripció

•

Fotocòpia o original del llibre de família i del DNI o NIE per a la seva verificació.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR SI S’AL·LEGA ALGUNA
CIRCUMSTÀNCIA A EFECTES DE BAREM
•
•
•

Autorització a l'Ajuntament de Reus per a la consulta de documents
Certificat de l’empresa per justificar l’excedència i on demostri la incorporació al
treball dins l'any 2020
Certificat on hi consti que se li ha aplicat un ERTO per causa del COVID 19
SI NO S'AUTORITZA A L'AJUNTAMENT DE REUS A LA CONSULTA DE
DADES
•

Fotocòpia o original del carnet de família nombrosa vigent

•

Fotocòpia o original del carnet de família monoparental vigent

•

Vida laboral (última data admesa abril 2020) o certificat laboral actual
amb data dins del període de preinscripció

•

Original o fotocòpia de la documentació acreditativa de ser
beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de
ciutadania

•

Original o fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o
certificat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o
document que acrediti ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat
permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa.

TOTS ELS DOCUMENTS ES PODRAN PRESENTAR ESCANNEJATS O BÉ AMB
FOTOGRAFIA DEL DOCUMENT, I ES PODRAN ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC
JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD DINS DEL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ.
EL CORREU ELECTRÒNIC TINDRÀ LA MATEIXA VALIDESA QUE LA PRESENTACIÓ
PRESENCIAL O TELEMÀTICA.
ES DESACONSELLA LA PRESENTACIÓ PRESENCIAL.
Els criteris de viure a Reus i el de l'existència de germans o germanes matriculats al
centre docent, o de pares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es
presenta la preinscripció, els verificarà el propi Ajuntament o llar d'infants de les
dades pròpies (padró i registre d'infants escolaritzats o progenitors que hi treballin)

