LLAR D’INFANTS
“RAMON BLANCH”
PRE-INSCRIPCIÓ
CURS 2019-2020

1.- DADES DE L’ALUMNE/A
Nom i Cognoms.
Data naixement.
País naixement.
Germans/es:
Llengua familiar habitual.
Llengües que coneix.

0-1
Nivell escolar.
Escolaritzat anteriorment?
SÍ (núm. ...........)

Català

Castellà

1-2

2-3

SI

NO

NO

Altres Quin?...................

2.- DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL
Nom i Cognoms.
DNI/NIE/Passaport.

Parentiu.

Telèfons de contacte.

Correu electrònic.
Domicili.
Municipi.
Nom i Cognoms.
DNI/NIE/Passaport.

Codi Postal.

Parentiu.

Telèfons de contacte.

Correu electrònic.
Domicili.
Municipi.

Nom i Cognoms.
DNI/NIE/Passaport.

Codi Postal.

Parentiu.

Telèfons de contacte.

Correu electrònic.
Domicili.
Municipi.

LLAR D’INFANTS “RAMON BLANCH”
Vilanova de la Barca

Codi Postal.

Tel.: 973-190005
secretaria2@vilanovabarca.cat
secretaria1@vilanovabarca.cat

3.- ALTRES DADES
Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti al seu sistema digestiu, endocrí
o metabòlic, inclosos els celíacs.

SÍ

No

Dades de salut significatives.

Al·lèrgies i intoleràncies conegudes.

∗
∗

Fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) del nen/a
Fotocòpia del carnet de vacunació del nen/a

4.- UTILITZACIÓ DE SERVEIS
TOT EL CURS

ESPORÀDICAMENT

Servei d’acolliment matinal de 8:00 a 9:00
Escolarització de matí de 9:00 a 12:30
Escolarització de tarda de 15:00 a 16:30
Servei d’acolliment de tarda de 16:30 a 17:30
Servei de menjador (carmanyola de casa)

Observacions:

,

d

de

Signatura/es:

IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE VILANOVA DE LA BARCA
D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que tractarem les
seves dades personals amb la finalitat de realitzat la tramitació de la seva sol·licitud i/o gestió administrativa.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Les dades no se
cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal i es tractaran sobre la base del seu consentiment o l’execució d’un contracte o per
obligació legal.
Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació,
oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat.
Per a això podrà enviar un email a: protecciodades@vilanovabarca.cat
A més, la persona interessada podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar
una reclamació.
Dades identificatives del responsable:
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE LA BARCA, P2531700I, PLAÇA MAJOR, 4 – 25690 – VILANOVA DE LA BARCA – LLEIDA - 973190005

