Sol·licitud de Preinscripció per a l’AULA d’INFANTS NASCUTS AL 2018
Llar d’infants Municipal de Pineda de Mar
“Bressol de mar”
Dades de l’infant
Nom i Cognoms:
Adreça:

Núm:

Municipi:

Pis:

Telèfon fix :

CP:

Data de naixement :

Telèfon mòbil :
Nacionalitat :

Nen

Nena

Dades del pare/mare o tutor/a:
NIF ________________________ Nom i cognoms__________________________________
NIF ________________________ Nom i cognoms _________________________________

Dades a efectes de barem
(encerclar el que procedeixi: Si o No)

Puntuació

CRITERIS GENERALS
Existència de germans a la llar d’infants municipal de Pineda de Mar o pares/
mares que hi treballen:

40

Si

No

El domicili està situat a Pineda de Mar:

30

Si

No

O el lloc de treball del pare/mare o tutors és a Pineda de Mar:

20

Si

No

Beneficiari de renda mínima d’inserció:

10

Si

No

10

Si

No

Família nombrosa:

15

Si

No

Família monoparental:

15

Si

No

Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic inclosos els celíacs:

10

Si

No

Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o germans igual o superior al
33%:
CRITERIS COMPLEMENTARIS EN CAS D’EMPAT

Puntuació total

Declaració del pare, mare o tutor
______________________________________________, com a ,_________________
declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.
Pineda de mar, ____ de febrer de 2019
Signatura
En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, protecció de dades de caràcter personal, en
l'àmbit del contracte per a la gestió de les Llars d’Infants Marinada i Bressol de mar contractat per l’Ajuntament de
Pineda de mar , SUARA SERVEIS, S.C.C.L. garanteix que les dades de caràcter personal facilitades per l’Ajuntament de
Pineda de mar seran tractades amb l'única finalitat de prestar els serveis contractats.
SUARA SERVEIS, S.C.C.L. durà a terme un adequat desenvolupament, compliment i control de les dades
proporcionades fins a la seva total cancel·lació, i adoptarà en qualsevol moment i lloc les mesures de seguretat de nivell
alt d'acord amb les normes aplicables, quedant prohibit a SUARA SERVEIS, S.C.C.L. cedir a tercers aquestes dades
personals.

