SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS / CURS 2019-2020
DADES PERSONALS
Nom i cognoms de l’alumne/a

TSI

Data de naixement

Curs (0-1 / 1-2 / 2-3)

Domicili

Núm., Pis / Porta

Població

Província

Telèfon

Correu electrònic

C.P.

1. Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a

NIF/NIE/Passaport

2. Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a

NIF/NIE/Passaport

Plaça sol·licitada segons ordre de preferència del centre (Sant Pau d’Ordal, Lavern i Ordal)

1.

..................................................................................................................

2.

..................................................................................................................

3.

..................................................................................................................

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA
 Original i fotocòpia del llibre de família
 Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a)
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERI O CRITERIS DE PRIORITAT
 Germans de l’alumne/a escolaritzats al centre (40 punts)
 Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor/a
(10, 20 o 30 punts)
 Renda anual de la unitat familiar en cas de ser beneficiari de l’ajut de la renda garantida de ciutadania (10 punts)
 Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germà/na (10 punts)
 L’alumne/a forma part d’una família nombrosa o monoparental (15 punts)
Lloc i data de la sol·licitud

Signatura

Informació addicional
•

Els infants han d’haver complert les 16 setmanes en la data d’inici del curs escolar 2019-2020.

•

Els infants que ja estan inscrits a la llar d’infants municipal, el curs 2018 -2019, no cal que facin la preinscripció.

Termini i lloc per presentar la sol·licitud
El termini per presentar la sol·licitud de preinscripció és del 29 d’abril al 24 de maig de 2019 ambdós inclosos.
La sol·licitud s’ha de presentar presencialment a l’Ajuntament de Subirats (Pl. de l’Ajuntament, s/n – Sant Pau
d’Ordal) en l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dissabte de 9 a 13 hores.
Protecció de dades
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre
d’entrada i sortida de documents, del que és responsable l’Ajuntament de Subirats i seran objecte de tractament
per gestionar els expedients i procediments administratius relacionats amb les competències municipals, en l’àmbit
de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre
consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Subirats, plaça de l’Ajuntament, s/n de Sant Pau d’Ordal.

