Núm. ..............................

Institut Municipal d’Educació

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA:
Anem a la llar d'infants: fem un tastet d'escola.
DADES DE L’INFANT

(1)

Nom

Cognoms

Adreça

Núm.

Municipi

Telèfons

Data de naixement

Pis

Codi postal

Nacionalitat
Nen

Necessitats educatives específiques (2)

A

B

Nena

Adreça electrònica

DADES DELS PARES/MARES/TUTORS/TUTORES
NIF/NIE/passaport

Cognoms i nom

NIF/NIE/passaport

Cognoms i nom

PLAÇA SOL.LICITADA

Nom del centre

1
2
3
4
5

DECLARACIÓ DE LA MARE, PARE O TUTOR/A
....................................................................................................... com a ............................. declaro que són certes les
dades que faig constar en aquest document.
Signatura

......................................... , .............. de ......................................de 20 ........

INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA SOL·LICITUD
• (1) Cal emplenar totes les dades, utilitzant lletra majúscula i bolígraf, exceptuant els espais en color gris reservats per al centre.
• (2) Els infants amb necessitats educatives específiques ho hauran d’acreditar amb documentació.
TIPUS A: Infants amb discapacitats, trastorns greus de personalitat o de conducta o amb malalties degeneratives greus.
TIPUS B: Infants en situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A AQUESTA SOL·LICITUD
• Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant
és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment la resol ució d’acolliment
del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
• Targeta sanitària.
• Numero de compte i justificació ingressos familiars (Declaració de la renda).

CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR ELS INTERESSATS/ADES SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable:

Ajuntament de Tarragona.

Finalitat:

Tramitar procediments i actuacions administratives i —si ho autoritzeu— informar sobre les activitats que du a terme
l’Ajuntament de Tarragona.

Legitimació:

Exercici de les competències pròpies de l’Administració Local d’acord amb l’article 84.2 apartat g) de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i l’article 66.3 apartat o) de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

Drets:

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es poden exercir formalitzant una sol·licitud davant
l’OMAC de l’Ajuntament de Tarragona, la qual haurà de dur, adjunta, una còpia del DNI. Aquesta sol·licitud
s’hi pot presentar tant de manera presencial com per correu ordinari (OMAC, plaça de la Font, 1, 43003
Tarragona), o bé fent el tràmit específic de la seu electrònica, Exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió
i oposició de les dades personals.

Més informació sobre el tractament:

Podeu consultar https://www.tarragona.cat/politica-de-privacitat

Dono el meu consentiment per rebre informació sobre les activitats de l’Ajuntament.

