LLAR D’INFANTS MUNICIPAL RIUDARENES FULL D’INSCRIPCIÓ
CURS 2022-2023
NOM I COGNOMS DEL NEN/A......................................................
DATA DE NAIXEMENT

.......................................................

LLOC DE NAIXEMENT

.......................................................

ADREÇA

.......................................................

POBLACIÓ

........................................................

NOM-COGNOMS PARE, MARE, TUTOR/A ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
LLOC TREBALL

........................................................

TELÈFON CONTACTE

........................................................

NOM-COGNOMS PARE, MARE, TUTOR/A ......................................
.....................................................................................................
LLOC TREBALL

.........................................................

TELÈFON CONTACTE

.........................................................

TELÈFON D’URGÈNCIA

.........................................................

ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC .........................................................
DADES BANCÀRIES :
BANC
SUCURSAL
NÚM C.C. (20 dígits)
TITULAR DEL COMPTE
D.N.I TITULAR

(obligatori)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
__________________________________
__________________________________

L’Ajuntament de Riudarenes li informa, d’acord amb el que disposa l’article 5.1 a) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre sobre Normes Reguladores de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que les dades obtingudes mitjançant aquest
formulari podran ser inclosos en un fitxer automatitzat titularitat de l’Ajuntament.
Per tant, tal i com es preveu als articles 6.1 i 11.1 de l’esmentada Llei Orgànica, vostè presta expressament el seu consentiment
en el tractament d’aquestes dades amb la finalitat de <USUARIS LLAR D’INFANTS> i autoritza la cessió de les dades quan sigui
imprescindible per al compliment de la prestació o servei sol·licitat, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries
esmentades i aplicables en cada moment.
Li informem també que, d’acord amb el que disposen els articles 5.1 d) i 5.1 e) de la Llei, vostè podrà, en qualsevol moment,
exercitar els drets reconeguts a la mateixa normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, adreçant un escrit a les Oficines Municipals – Departament d’Atenció a l’interessat en matèria de Protecció de Dades
de l’Ajuntament de Riudarenes, a Plaça de la Vila, 8 - 17421-Riudarenes (Girona), d'acord als models de sol·licitud vigents.
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DOCUMENTACIÓ A PORTAR:
 Fotocòpia del llibre de família o documents relatius a l’estat civil.
 Fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del
pare, mare o tutor.
 Documentació acreditativa del domicili familiar, si no consta en el
DNI, certificat d’empadronament (qui ja l’hagi portat a la
preinscripció no cal).
 Fotocòpia del carnet de vacunacions en regla o certificat
equivalent ( els nens que comencen al gener poden portar aquest
document abans de la seva incorporació per tal que estigui
actualitzat).
 Si hi ha necessitat de dieta especial, certificat mèdic oficial que ho
indiqui.
 Fotocòpia número de compte bancari o document acreditatiu
de l’entitat bancària.
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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ EXCURSIONS
Autoritzo a l’educadora responsable del grup del meu fill/a a fer
qualsevol sortida que la llar tingui prevista fer com activitat escolar
durant el temps que el nen/a estigui matriculat en aquest centre.
NOM DEL NEN/A:.....................................................................
NOM DELS PARES O TUTORS: ..................................................
................................................................................................
Signat: .......................................................
Riudarenes, .... de ......................de 202

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ TRASLLAT
Autoritzo a l’educadora responsable de la classe del meu fill/a o
qualsevol altra persona de la llar, perquè puguin traslladar el meu fill/a
a un centre hospitalari en cas de fer-se mal a la Llar i si així ho creuen
oportú, durant el temps que estigui matriculat en aquest centre.
NOM DEL NEN/A: ......................................................................
NOM DELS PARES O TUTORS: .....................................................
...............................................................................................
Signat: .......................................................
Riudarenes, .... de ......................de 202
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SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la
Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 maig, sobre el dret
a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la
direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o
tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i
filles i hi siguin clarament identificables.
D’altra banda, la llar d’infants Rodamons, disposa d’una pàgina web
http:// www.llardinfantsrodamons.com que esdevé un element més de
comunicació entre les famílies i l’escola. En aquesta pàgina web, es fa
difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars.
En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en les quals
apareguin individualment o en grup alumnes realitzant les esmentades
activitats.
_______________________________________________________
NOM I COGNOMS DEL NEN/A: ......................................................
.................................................................................................
NOM I COGNOMS DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL DEL NEN/A
.................................................................................................
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugi aparèixer en fotografies
corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars organitzades pel centre i publicades a la pàgina web del
centre, a filmacions destinades a difusió pública no comercial i a les
revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu.

Signat: .......................................................
Riudarenes, .... de ......................de 202
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CONTROL D’AL·LÈRGIES
Alumne/a:.................................................................................
Té al·lèrgia algun medicament?

SI

NO

Quin? ........................................................................................
Té al·lèrgia algun aliment?

SI

NO

Quin? .......................................................................................
Altres al·lèrgies: ........................................................................
Pateix o ha patit alguna malaltia important?

SI

NO

Quina? .....................................................................................
Ha estat intervingut quirúrgicament?

SI

NO

De: ...........................................................................................

Observacions:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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AUTORITZACIÓ RECOLLIDA DE L’INFANT 2022-23
En cas que no pugueu recollir el vostre fill/a a la sortida de la Llar, us
demanem que autoritzeu per escrit a la persona que recollirà l’infant.
Cal que entregueu/envieu aquest imprès al Centre.
En/na_________________________________________ com a pare,
mare, tutor/a amb DNI/NIE___________________________________
Autoritzo a les següents persones que puguin recollir al meu fill/a a les
hores de sortida de la Llar d’Infants Rodamons de Riudarenes.

NOM I COGNOMS

DNI

RELACIÓ AMB L’INFANT

NOTA IMPORTANT: Aquest document és vàlid per al curs 2022-23.
En cas que, durant el curs, es doni alguna modificació cal comunicar-ho
al Centre. En cas que un dia hagi de recollir a l’infant, una persona que
no aparegui a la llista, cal comunicar-ho amb una nota per escrit o al
correu electrònic de la Llar.

Signatura pare, mare, tutor/a
Riudarenes, a_________ de____________202___
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