SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
“LES MONGES” DE LA RIERA DE GAIÀ
CURS 2021/2022
Dades de l'alumne/a
Cognoms_______________________________________________Nom_______________
Adreça_________________________________________________Núm________Pis_____
Telèfon_________________________Municipi______________________CP____________
e-mail _____________________________________________________
Data de naixement _______/________/_______
Dades del pare/tutor
NIF_______________________ Cognoms i nom_____________________________________
Dades de la mare/tutor
NIF________________________Cognoms i nom_____________________________________
Plaça sol·licitada
LLAR D'INFANTS DE LA RIERA DE GAIÀ
Edat

de 4 mesos a 1 any

d’ 1 a 2 anys

de 2 a 3 anys

Horari sol·licitat
Horari bàsic ( de 8:30 a 12:30 i de 15:00 a 17:30 )
Serveis complementaris (opcionals)
Servei de menjador abonament mensual. ( dinar i berenar)
Servei d’abonament mensual d’una hora extra diària fora de l’horari bàsic, de ___ a___hores.
Proposta hores extres de permanència de ____________ a ______________

Plaça Major 1 - 43762 RIERA DE GAIÀ www.rieradegaia.cat / llarinfants@rieradegaia.cat Telf: 977 655 000 Fax: 977 655 235

Dades a efectes de barem
CRITERIS GENERALS
Domicili situat en l'àrea de proximitat del centre sol·licitat :
Familiar
Lloc de treball:
Raó social _____________________________Adreça____________________________________
Existència de germans al centre o de pares o tutors legals que hi treballin en el moment de la
preinscripció ____________________________________________________________ SI
NO
Renda per càpita de la Unitat Familiar:
Ser beneficiari de la prestació econòmica de la Renda Mínima d’Inserció.
Discapacitat de l’alumnat, el pare, la mare o tutor o els germans de grau igual o superior al 33 %
______________________________________________________________________

SI

NO

CRITERIS COMPLEMENTARIS
- Malaltia crònica de l’alumnat, que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic , inclosos
els celíacs_____________________________________________________________
SI
NO
- Condició legal de família nombrosa _______________________________________

SI

NO

- Pare, mare o tutor i germans escolaritzats al centre__________________________

SI

NO

DECLARACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR
___________________________________________________, com ________________________
declaro sota la meva responsabilitat que són certes les dades que faig constar en aquest document.
La Riera de Gaià , ____de ___________de 20__
Signatura
De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de l’Ajuntament de La Riera de Gaià.

