Número de registre:
SOL·LICITUD DE PLAÇA PEL TRANSPORT ESCOLAR DE L’ESCOLA SOLER DE VILARDELL
CURS 2017 - 2018
A. Dades del sol·licitant (pare, mare, tutor/a o representant legal del menor)
Nom i cognoms del sol·licitant:

NIF/NIE:

Adreça:
Codi postal:
Telèfons:

Municipi:
Correu electrònic:

______

B. Dades de/dels alumnes sol·licitants de la plaça:
Nom i cognoms
Data de naixement

1

Edat:

Centre educatiu
Quota / Viatges

Sexe: H

D

Curs 2017-2018:
2 viatges diaris:
24 € / mes

4 viatges diaris:
36 € / mes

Parada viatge d’anada:
Parada viatge de tornada:

Nom i cognoms
Data de naixement

2

Edat:

Centre educatiu
Quota / Viatges

Sexe: H

D

Curs 2017-2018:
2 viatges diaris:
24 € / mes

4 viatges diaris:
36 € / mes

Parada viatge d’anada:
Parada viatge de tornada:

Nom i cognoms
Data de naixement

3

Edat:

Centre educatiu
Quota / Viatges

Sexe: H

D

Curs 2017-2018:
2 viatges diaris:
24 € / mes

4 viatges diaris:
36 € / mes

Parada viatge d’anada:
Parada viatge de tornada:

C. Dades per la baremació:
Criteris de prioritat
Infants residents a les seccions padronals, S4 (Molí Paperer - Illes
Belles) i S7 (Illes Belles – Borrelles)
Infants residents a les seccions padronals S2 (centre), S3 (Baix
Montseny – Sot de les Granotes) i S6 (Avinguda de la Pau – Turó de
la Mare de Déu)
Pare o mare amb carnet de mobilitat reduïda
Infants amb informe dels Serveis Socials Bàsics de situació de risc
social
Infants amb informe l’EAP de necessitats educatives específiques i els
seus germans
Alumnes d’educació infantil i els seus germans

Puntuació
25

Baremació

10

15
15
15
15

D. Documentació necessària per la baremació de les sol·licituds
Volant de convivència o autorització per comprovar l’adreça familiar al padró municipal:


Aquesta autorització s’atorga exclusivament a l’efecte de baremació de la sol·licitud de
transport escolar i s’autoritza a la direcció de l’escola a sol·licitar els volants
d’empadronament i de convivència a l’Ajuntament de Sant Celoni per tal de baremar
correctament les sol·licituds.



En cas que el sol·licitant no signi l’autorització o no aporti el volant de convivència, no se li
baremarà la residència.



La persona sotasignant autoritza a la direcció de l’escola Soler de Vilardell a sol·licitar a
l’Ajuntament de Sant Celoni el volant d’empadronament i de convivència per tal de baremar
la seva sol·licitud. Amb aquesta autorització el sol·licitant queda exempt d’aportar la
documentació en paper.

Parentiu

Nom i cognoms

NIF/NIE

Signatura

Carnet de mobilitat reduïda:


Per tal d’obtenir la puntuació, cal aportar, juntament amb aquest imprès el carnet de
mobilitat reduïda.

Informes de risc social o de necessitats educatives específiques:


La comissió d’atenció a la diversitat i la comissió social de l’escola disposen d’aquesta
informació per tal de baremar les sol·licituds.

Sant Celoni, a __ de juny de 2017

Signatura del sol·licitant/a

