Ajuntament de Banyoles

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ LA BALCA – CENTRE EDUCATIU MUNICIPAL 03

SOL.LICITANT
Nom i cognoms

DNI / NIF / CIF

REPRESENTANT

(quan calgui)

Nom i cognoms o raó social

DADES DE CONTACTE

DNI / NIF / CIF

(si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al representant)

Domicili

Codi Postal

Correu electrònic

Telèfons

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM *

SÍ

Població

NO

DADES DE L’INFANT
Nom i cognoms
Adreça

Codi Postal

Població

Nacionalitat

Data de naixement

Sexe:

Llengües que entén:

Català

Castellà

Telèfon

Home

Dona

Cap de les dues

NEE (Necessitats educatives específiques, només si s’escau)

ALTRES DADES PERSONALS
Dades del pare, mare, tutor o tutora
NIF

Nom i cognoms

NIF

Nom i cognoms

SOL·LICITUD DE PLAÇA
Pla d’estudis

20___ - 20___

Codi del centre:

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

17008742

Curs P1

P2

Nom del centre:

La Balca - Centre Educatiu Municipal 03

Telèfon: 972.57.00.50
FAX: 972.57.49.17
correu-e: ajuntament@banyoles.org

Ajuntament de Banyoles

DADES A EFECTES DE BAREM
CRITERIS GENERALS


Existència de germans matriculats al centre o algun dels pares/tutors hi treballen



El domicili al·legat a efectes de proximitat és:
o El familiar dins el municipi de Banyoles
o

El laboral dins el municipi de Banyoles

SÍ

NO

SÍ

NO



Discapacitat en l’alumne/a, germans, pare, mare o tutor

SÍ

NO



Beneficiaris per renda garantida ciutadania

SÍ

NO

SÍ

NO

CRITERIS COMPLEMENTARIS


Condició de família nombrosa

SÍ

NO



Part múltiple

SÍ

NO

DECLARACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL
Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document. La falsedat de les dades aportades
comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre

Banyoles,

Signatura de la persona sol·licitant/representant,

La documentació necessària per a formalitzar la preinscripció al servei d’escola bressol a La Balca és la següent:
DOCUMENTACIÓ BÀSICA:
o
o

Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació
Original i fotocòpia DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal
si el domicili familiar al·legat i el que figura al DNI són dintre el municipi de Banyoles però no coincideixen es
comprovaran les dades de residència mitjançant mecanismes interns
si al DNI hi figura un domicili de fora del municipi caldrà presentar un certificat o volant de convivència i el
resguard de renovació DNI per canvi de domicili; en el moment de formalitzar la matrícula caldrà presentar el
DNI renovat amb la nova adreça. En cas contrari, es perdran els drets de prioritat.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
o
o
o
o
o

Lloc de treball: original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l’empresa, nòmina o autònoms), només si
s’al·lega el lloc de treball i no el domicili
Renda anual: documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció
Discapacitat: Original i fotocòpia del certificat de disminució emès pel Departament de Benestar Social i Família (també
s’admetran els certificats de disminució emesos per l’ICAM, Institut Català d’Avaluacions Mèdiques)
Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent
Preinscripció de part múltiple: original i fotocòpia del llibre de família
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES

Recordem el tractament que reben les seves dades:
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.
Finalitat: gestió de l’escola bressol, organització i planificació dels seus serveis, seguiment dels infants, documentació de necessitats especials dels infants,
enviament d’informació i cobrament de quotes..
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament
adreçant-se a l’Ajuntament de Banyoles.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la web www.banyoles.cat .

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.00.50
FAX: 972.57.49.17
correu-e: ajuntament@banyoles.org

