SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ FORA DEL PERÍODE OFICIAL DE PREINSCRIPCIÓ
CURS ______ / ______
DADES DE L’INFANT
Nom i cognoms _______________________________________________________
Data de naixement _________________
DADES DEL PARE, MARE O TUTOR
Nom i cognoms _______________________________________________________
Adreça ______________________________________________________________
Telèfons de contacte ___________________________________________________
DNI/NIE _____________________________
CENTRE SOL·LICITAT (assenyalar el centre que interessa)
Llar d’Infants Castell d’Aro

Llar d’Infants Platja d’Aro

Signatura pare, mare, tutor/a

Lloc i data: ____________________________________________________________
CLÀUSULES
- L’admissió d’un alumne en el cas que es produeixi una vacant, vindrà condicionada pel tipus
de plaça que s’oferta (P0, P1 i P2).
- Prioritats d’entrada:
1. Seran considerades preferents les famílies amb infants en situació de risc, que vinguin
derivades, previ informe, per l’assistent social de l’ajuntament.
2. Se seguirà l’ordre de Registre d’entrada.
- En el moment en què es produeixi una baixa el centre es posarà en contacte, telefònicament,
amb la família de l’infant. Si en el transcurs de 2 dies no rebem resposta es donarà opció
d’entrada al següent sol·licitant.
- Aquest imprès no serà admès si en el moment de fer la sol·licitud l’infant té menys de 9 mesos
per a la llar de Platja d’Aro i menys de 12 mesos per a la de Castell d’Aro.
- Aquesta sol·licitud deixarà de tenir validesa el dia en què s’iniciïn les preinscripcions oficials
regides pel Departament d’ensenyament de la Generalitat.
PROTECCIÓ DE DADES: En virtut de la normativa de protecció de dades vigent l’informem de que les dades de
caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer denominat LLAR D’INFANTS
responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO, i essent la seva finalitat gestionar i controlar les
activitats organitzades des de la regidoria d’Ensenyament. Les dades seran conservades fins que finalitzi la relació amb
el centre i no seran transmeses a tercers persones excepte en els casos establert en les lleis. En qualsevol cas podrà
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades mitjançant un escrit a
l’adreça c/ Mossen Cinto Verdaguer 4, Platja d’Aro 17250 (Girona) o enviant un correu electrònic a dpo@platjadaro.cat.
Si ho considera podrà interposa una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

