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SOLICITUDE DE PRAZA CURSO 2021 / 2022 ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL SANTIAGO DE LA FUENTE

DATOS DO/A NENO/A

NOME: PRIMEIRO APELIDO: SEGUNDO APELIDO:

DATA DE NACEMENTO: SEXO:          HOME          MULLER

DISCAPACIDADE:         SI               NON GRUPO DE IDADE AO QUE ACCEDE (1)          0-1          1-2           2-3

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (PAI, NAI, REPRESENTANTE LEGAL, PERSOA ACOLLEDORA)

NOME: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: NIF/NIE/PASAPORTE:

ENDEREZO POSTAL:

CIDADE: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO FIXO: TELÉFONO MÓBIL:

ENDEREZO ELECTRÓNICO:

 Actúa en calidade de           PAI            NAI           TITOR/A LEGAL           PERSOA  ACOLLEDORA

CANLE DE NOTIFICACIÓN

          Tradicional           Telemática

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR (PAI, NAI E FILLOS/AS MENORES DE 18 ANOS OU MAIORES CUNHA DISCAPACIDADE SUPERIOR AO 33% OU INCAPACITADOS XUDICIALMENTE)

NOME E APELIDOS DNI / NIE / PASAPORTE DATA DE NACEMENTO PARENTESCO

NÚMERO DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR:

SERVIZOS SOLICITADOS

XORNADA (2)          XORNADA DE MAÑÁ          XORNADA DE TARDE        XORNADA ESCOLAR

COMEDOR (3)         CON COMEDOR          SEN COMEDOR

SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR

NÚMERO DE PERSOA QUE NON FORMAN PARTE DA UNIDADE FAMILIAR E ESTÁN A CARGO DELA:

NÚMERO DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR CON ENFERMIDADE OU DISCAPACIDADE:

TIPO DE ENFERMIDADE OU DISCAPACIDADE PAI NAI OUTROS MEMBROS

                Discapacidade

                Enfermidade crónica que requira internamento periódico

CONDICIÓN DE FAMILIA MONOPARENTAL   SI  NON

AUSENCIA DO FOGAR FAMILIAR DE AMBOS OS DOUS MEMBROS PARENTAIS         SI         NON

CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA         SI         NON

FAMILIA ACOLLEDORA          SI          NON

NENO/A PARA O/A QUE SE SOLICITA NACIDO/A EN PARTO MÚLTIPLE         SI        NON

IRMÁNS/ÁS CON PRAZA NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL PARA O MESMO CURSO

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE BETANZOS
O responsable de tratamento dos datos persoais é o Concello de Betanzos, con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1, 15300, Betanzos (A Coruña),  correo@betanzos.net.  1. DPO.  O
delegado de protección de datos do Concello de Betanzos é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en  correo@betanzos.net.  2. Finalidade do
tratamento. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia, así como a xestión administrativa derivada deste. Para o servizo de axuda a domicilio, é moi importante
que nos informe correctamente do estado de saúde e dos tratamentos que estea a recibir. No caso de que omitise algún tipo de información ou non nos informase correctamente, poderán producirse
danos na súa persoa dos que só vostede será responsable. Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación e mentres non se solicite a supresión destes. 3.
Lexitimación. Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa  sinatura da presente circular. 4. Destinatarios/as de cesións. En caso de solicitar o servizo de
axuda a domicilio, o Concello de Betanzos facilitará os seus datos de carácter persoal á empresa contratada polo Concello para prestarlle este servizo. En caso de solicitude de subvencións ou outro
tipo de axudas económicas, os datos persoais facilitaránselle a todas as administracións públicas con competencia na materia, por ser xestoras destas. 5. Dereitos. Ten vostede dereito a acceder,
rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. O
Concello de Betanzos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados
dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
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NOME DO/A NENO/A:

OUTRAS CIRCUNSTANCIAS DEBIDAMENTE ACREDITADAS:

SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR

SITUACIÓN LABORAL PAI NAI

TRABALLA

DESEMPREGO

OUTRAS SITUACIÓNS (LABORES DO FOGAR, PENSIONISTAS, PERCEPTORES DO RISGA, ETC)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

       Fotocopia do libro de familia, no seu defecto documento oficial que acredite a situación familiar.

        Fotocopia do DNI / NIE / Pasaporte do pai e da nai ou dos/as representantes/as legais.

        Fotocopia do título de familia numerosa.

Xustificantes de ingresos (copias da declaración do IRPF ou, no caso de non estar obrigados a declarar, certificación expedida pola Axencia 
tributaria relativa ao 2019).

Xustificación de ocupación ou desemprego (fotocopia da última nónima, certificado de vida laboral, certificado de empresa, último recibo de 
pagamento da cota da Seguridade Social no caso de autónomos/as ou certificado de ser demandante de emprego expedido polo SEPE).

Para solicitantes con residencia noutro Concello: certificado de empadroamento e convivencia e, de ser o caso, certificación de empresa de ter
posto de traballo en Betanzos.

        Sentenza de separación / divorcio, convenio regulador ou medidas paterno-filiais.

        Certificado do grao de discapacidade ou dependencia alegada polos membros da unidade familiar.

Informe médico expedido polos servizos públicos de saúde no caso de enfermidades crónicas ou outras afeccións graves dos membros da 
unidade familiar.

        Informe de integración no caso de nenos/as con necesidades de apoio específico.

Documentación acreditativa de incidencias tales como abandono do fogar, maltrato, acollemento familiar, persoas a cargo da unidade 
familiar, etc.

NO SUPOSTO DE NON OBTER PRAZA NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DESEXA PARTICIPAR NO PROGRAMA BONO CONCILIA DA XUNTA 
DE GALICIA PARA ESCOLAS INFANTÍS NON SOSTIDAS CON FONDOS PÚBLICOS?

               SI  (cubrir o anexo correspondente)                     NON

DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE

 Que todos os datos incluídos na presente solicitude e nos documentos que se achegan son verdadeiros.

 Que autorizo ao Concello de Betanzos para a consulta dos datos de residencia no padrón municipal de habitantes.

 LUGAR: DATA: SINATURA:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(1) GRUPO DE IDADE GRUPO 0-1 (nenos/as nados/as no ano 
2021)

GRUPO 1-2 (nenos/as nados/as no ano 2020) GRUPO 2-3 (nenos/as nados/as no ano 2019)

(2) HORARIOS XORNADA DE MAÑÁ: 07:30 h-15:30 
h

ENTRADA: 07:30 h-10:00 h SAÍDA: sen servizo de comedor ás 13:00 h
               con servizo de comedor a partir das 14:00 h

XORNADA  ESCOLAR  (a  xornada
poderá  suprimirse  ou  sufrir  variacións  ou
horarios por necesidades do servizo)

CONTINUADA:
10:00 h – 18:00 h (con comedor)

PARTIDA:
10:00 h -13:00 h e 15:30 h-20:00 h (sen comedor)

XORNADA  DE  TARDE  (a  xornada
poderá  suprimirse  ou  sufrir  variacións  ou
horarios por necesidades do servizo)

15:30 h – 20:00 h

(3) COMEDOR Poderán optar ao servizo de comedor (catering) os/as nenos/as do grupo de idade de 1-2 e 2-3 anos que soliciten xornada de mañá ou 
xornada escolar continuada

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DO 1 DE MARZO AO 31 DE MARZO DE 2021

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE BETANZOS
O responsable de tratamento dos datos persoais é o Concello de Betanzos, con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1, 15300, Betanzos (A Coruña),  correo@betanzos.net.  1. DPO.  O
delegado de protección de datos do Concello de Betanzos é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en correo@betanzos.net.  2. Finalidade do
tratamento. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia, así como a xestión administrativa derivada deste. Para o servizo de axuda a domicilio, é moi importante
que nos informe correctamente do estado de saúde e dos tratamentos que estea a recibir. No caso de que omitise algún tipo de información ou non nos informase correctamente, poderán producirse
danos na súa persoa dos que só vostede será responsable. Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación e mentres non se solicite a supresión destes. 3.
Lexitimación. Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa  sinatura da presente circular. 4. Destinatarios/as de cesións. En caso de solicitar o servizo de
axuda a domicilio, o Concello de Betanzos facilitará os seus datos de carácter persoal á empresa contratada polo Concello para prestarlle este servizo. En caso de solicitude de subvencións ou outro
tipo de axudas económicas, os datos persoais facilitaránselle a todas as administracións públicas con competencia na materia, por ser xestoras destas. 5. Dereitos. Ten vostede dereito a acceder,
rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. O
Concello de Betanzos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados
dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
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