
 

 

   
  

 
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE PALAMÓS  
Departament d’ Ensenyament 

  
 

DATA: SEGELL: 

Sol·licitud de preinscripció a la llar d’infants mu nicipal l’ Estel de Mn.GumersindCURS 2020-2021  
Dades de l’alumne/a________________________________ ___________________________________________                               
 
TSI                                Nom                                  Cognoms                                                           .                           
Adreça                                                                                                                     Núm.      Pis                 .             
Municipi                                                                                                                CP                    .              Telèfon                                     
Telèfon mòbil                                  //                                 .Nacionalitat                                                                                                   
Data de naixement                /        /           . 
Correu electrònic                                                                                                                                                   . 
Curs      P0(2020)�  P1(2019)� P2(2018)�           Nen  �   Nena   �  Germans al mateix nivell  � 
 
Dades del pare, la mare, el tutor o la tutora 
DNI___________Nom i Cognoms                                                                                                               . 
DNI___________Nom i Cognoms                                                                                                                . 
 
Dades escolars de l’alumne/a ___________________________________________________________________ 
 
Necessitats educatives especials� 
Llengües que es parlen a casa: català�castellà�altres�   quines..................... 
 
Dades a efecte del barem___________________________ ___________________________________________ 
 
Criteris generals 
-Existència de germans al centre sol·licitat o pares o tutors que hi treballin    SI    �          NO � 
 
-El domicili al·legat a efectes de proximitat és: el familiar dins l’àrea de proximitat    � 
 o el del lloc de treball � Raó social__________________________________________ 
 
-Beneficiari/ària per renda  mínima d’inserció  SI    �          NO � 
 
-Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o el germà o la germana   SI  �          NO � 
 
Criteris complementaris 
-Família nombrosa o monoparentalSI�NO � 
 
-Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, 
 inclosos els celíacs     SI    �           NO � 
 
-Pares o tutors legals o guardadors de fet treballadors o demandants d’ocupació a l’OTG. 
     SI     �        NO � 
 
Declaració del pare i mare otutorslegals___________ ______________________________________________ 
, com a ______________________ 
Declaremque son certes les dades que fem constar en aquest document . 
Palamós,____de________de 2020 
                       Signatures 
 

Responsabilitat del tractament: Ajuntament de Palamós. 
Finalitat: Seguiment dels infants, gestió de la llar o organització dels serveis, gestió d’inscripcions i cobrament de quotes, planificació dels serveis 
de la llar i comunicacions amb les famílies i difusió de les activitats del servei. 
Legitimitat:  Les dades es tracten en compliment d’una missió d’interès públic (art. 6.1e RGPD). 
Destinataris: Les dades es comuniquen a entitats bancàries amb finalitats de cobrament i a l’Agència Tributària. 
Drets de les persones interessades:  Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud  de limitació 
del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Palamós, al Carrer Major, 56 de Palamós (CP 17230) o a l’adreça electrònica apd@palamos.cat 
Pot obtenir informació addicional sobre protecció de dades a www.palamos.cat 


