SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ LLAR D'INFANTS PÚBLICA
EL LLEDONER. CURS 2019/20
Dades de l’alumne/a
Nom i cognoms

DNI/NIE

Targeta sanitària individual de l'alumne/a
Domicili
Localitat

CP

Data de naixement
Curs

Telèfon

0-1

1-2

Llengües que entén

2-3
Català

Nen
Castellà

Nena
Cap de les dues

Dades de la mare i del pare o del/la tutor/a legal
Nom i Cognoms

DNI/NIE

Nom i Cognoms

DNI/NIE

Dades escolars de l'alumne/a
Necessitats educatives específiques

Sí

No

Horari en el qual esteu interessats
Jornada completa

Jornada de matí

Possibilitat de tarda

Jornada de tarda

Possibilitat de matí

Serveis addicionals
Acollida matí

7.30 h

8.00 h

17.30 h

18.00 h

8.30 h

Menjador
Acollida tarda

Criteris generals a l'efecte de barem
Existència de germans al centre

Sí

No

Domicili al·legat a l'efecte del criteri de proximitat al centre (escolliu una opció)
L'habitual

El del lloc de treball (Especifiqueu l'adreça o raó social)

Beneficiari/a de la renda garantida de ciutadania

Sí

No

Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germà/na

Sí

No

Nom discapacitat/da

DNI/NIE

Llar d’Infants Pública El Lledoner · C. del Vallès, s/n · 08170 Montornès del Vallès · Tel. 93 568 61 86 ·
www.montornes.cat/lledoner · llip.lledoner@montornes.cat

Criteris complementaris a l'efecte de barem
Família nombrosa

Sí

No

Família monoparental

Sí

No

Autorització per a consultar dades a altres administracions (1)
Autoritzo l'Ajuntament de Montornès del Vallès a consultar en altres administracions les dades següents:
•
•
•
•

Document d'identitat de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a)
Títol família nombrosa a nom de la persona sol·licitant
Títol família monoparental a nom de la persona sol·licitant
Nivell i grau de discapacitat de la persona sol·licitant

No autoritzo a que es consultin les dades per a la resolució d'aquesta sol·licitud i per tant aporto l'original dels documents relacionats
(1) En cas que el titular del títol de família nombrosa i el discapacitat/da no sigui la persona sol·licitant s'haurà de presentar l'autorització per a
consultar dades a altres administracions d'altres membres de la unitat familiar (annex 1)

Informació de la sol·licitud
Vull rebre notificacions electròniques relaciones amb aquesta sol.licitud
L'adreça electrònica servirà per enviar-vos un avís de notificació electrònica, en cas de nomenar representant serà aquest qui rebrà l'avís de
notificació. El correu d'avís només tindrà efectes informatius i que si no el rebeu, no impedirà que es consideri feta la notificació.
Transcorreguts
10
dies
naturals
l'acte
es
donarà
per
notificat.
Per
a
més
informació
accediu
a
https://www.montornes.cat/seu_electronica/informacio-municipal/notificacions-i-altres-comunicacions-electroniques
Si a més d'aquest avís, voleu rebre un SMS al vostre telèfon mòbil, especifiqueu el número

Documentació a presentar
Llibre de família (original i còpia)
Autorització per a la consulta de dades a altres administracions d’altres membres de la unitat familiar

Declaració del pare, mare o tutor/a
Nom i cognoms

En qualitat de

Pare

Mare

Tutor/a

Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.

Montornès del Vallès,

de/d'

de

(Signatura de la persona sol·licitant)

Protecció de dades personals
Les vostres dades són tractades per l'Ajuntament de Montornès del Vallès en relació a la gestió i tramitació de les sol·licituds de preinscripció a la Llar d'Infants El Lledoner curs
2019/2020. La base jurídica del tractament és el compliment d'una missió feta en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal i/o consentiment inequívoc al
posar-se en contacte amb l'Ajuntament i facilitar les vostres dades per a la gestió del servei demanat. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers,
llevat dels supòsits legalment previstos. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició al tractament, presentant la instància
específica per cadascun dels supòsits o be la instància genèrica que trobareu a la seu electrònica, d'acord amb allò establert en la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter
personal i garantia dels drets digitals i en el Reglament General de Protecció de dades UE 2016/679. Podeu ampliar aquesta informació a: https://www.montornes.cat/utilitats/protecciode-dades-personals

