SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL PATINET
CURS 2019-2020
DADES DE L’INFANT
Nom

Cognoms

_________________________________

__________________________________

Nacionalitat

Data de naixement

_____________________________________________
Necessita atenció especial ?

Sí 

_____/ ____/ _______

No 

De quin tipus?
_____________________________________________________________________
Data d’ingrés

Curs

____/ ____/ _______

 0 a 1 any

 1 a 2 anys

 2 a 3 anys

DADES DE LA FAMÍLIA
Adreça

Telèfon

______________________________________________

_________________

Municipi

CP

______________________________________________

_________________

Nom i cognom de la mare

NIF

______________________________________________

_________________

Nom i cognom del pare

NIF

______________________________________________

_________________

Núm. de germans/es

Edats

Llengua que es parla habitualment a casa

_________________

________

_________________________________

e-mail pare/mare
_____________________________________________________________________
DADES A EFECTES DE BAREM
Puntuació
*Existència de germans a la llar o pares/mares o tutors que hi treballin:
Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

*Residència o proximitat del lloc de treball

*Beneficiari per renda mínima d’inserció

*Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare, tutor o el germà/na
Sí 

No 

Sí 

No 

*Família nombrosa o monoparental

PUNTUACIÓ TOTAL

UTILITZACIÓ DELS SERVEIS COMPLEMANTARIS
Utilitzarà diàriament el servei de menjador

Sí 

No 

Utilitzarà esporàdicament el servei de menjador

Sí 

No 

Utilitzarà diàriament el servei d’horari ampliat de 8 a 8:30h del matí

Sí 

No 

Utilitzarà esporàdicament el servei d’horari ampliat de 8 a 8:30h del matí

Sí 

No 

DECLARACIÓ DEL PARE, MARE, EL TUTOR O LA TUTORA
El/la

Sr./Sra.

pare,

mare,

______________________________________________________
o

tutor/a

de

l’infant

(persona

sol·licitant)

___________________________________________ declara que són certes les
dades anteriors. També sap que l’omissió o la falsedat de dades podrà donar lloc a
l’anul·lació de la inscripció.
Torrelavit, _____ de __________________ de 2019
Signatura

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
* Original i fotocòpia del llibre de família
* Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare i mare o tutor.
* Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual del nen.
* Certificat d’empadronament del sol·licitant.
* Documents que acreditin els aspectes indicats pel sol·licitat a efectes d’aplicació del barem.
Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin.

Retorneu aquest imprès emplenat, junt amb la documentació sol·licitada, a les Oficines de
l’Ajuntament de Torrelavit (c/ Molí, 29), des del dia 13 al 24 de maig de 2019, de dilluns a
divendres de 9 del matí a 2 del migdia.

Les dades que consten en aquest formulari seran incloses en un fitxer de l’Entitat, i tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Política de Privadesa i
de Seguretat de l’Ajuntament de Torrelavit així com amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. Aquestes
dades s’utilitzaran en les comunicacions d’aquest Ajuntament amb la persona interessada, qui podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i
cancel·lació contactant amb nosaltres per correu a Ajuntament de Torrelavit c/ Molí, 29, o per mail a torrelavit@torrelavit.cat

