
Plaça d’Espanya, nº 1 (03660)
Tel: 965602690

CIF: P0309300B   /   DIR3: L01030937

SOL·LICITUD D'INGRÉS A L'ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL 
“RAMONA SIMÓN”

 CURS 2022-2023
     NIVELL (1-2 anys)         NIVELL (2-3 anys) 

(*) Camps obligatoris, en cas de no ser emplenada, la seua sol·licitud pot no ser atesa.

1 DADES DEL/S SOLICITANT/S (pare, mare o tutor/a)

► DADES DEL PARE/TUTOR

DNI o equivalent  (*) NOM  (*) COGNOM 1 (*) COGNOM 2 (*)

TIPUS VIA  (*) DENOMINACIÓ  (*) N.º  (*) PLANTA (*) PORTA(*)

C.P.  (*) MUNICIPI  (*)  PROVÍNCIA  (*) TELÈFON (* CORREU ELECTRÒNIC (*) 
 

► DADES DE LA MARE/TUTORA

DNI o equivalent  (*) NOM  (*) COGNOM 1 (*) COGNOM 2 (*)

TIPUS VIA  (*) DENOMINACIÓ  (*) N.º  (*) PLANTA (*) PORTA(*)

C.P.  (*) MUNICIPI  (*)  PROVÍNCIA  (*) TELÈFON (* CORREU ELECTRÒNIC (*) 
 

En el cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga marcar aquesta casella: (*)     (signar la sol·licitud tots dos)

Existeix limitació de la pàtria potestat d'algun dels progenitors?: (*)     SÍ       NO

2 DADES DE L’ALUMNE/A
DNI o equivalent   NOM  (*) COGNOM 1 (*) COGNOM 2 (*)

MUNICIPI DE NAIXEMENT (*) NACIONALITAT (*) 
       XIQUET      XIQUETA

DATA NAIXEMENT

 

N.º DE SIP

DOMICILI ACTUAL (*) Nº (*) PLANTA (*) PORTA MUNICIPI / PROVÍNCIA  (*) 

Alumne/a amb necessitats educatives especials :     Alumne/a amb necessitats de compensació educativa:     

3 DADES A EFECTES DE BAREM

Domicili familiar – laboral: C.P.: 

Germans/es que continuen assistint al mateix curs escolar per al qual sol·licita plaça

Pares o Tutors treballadors, en actiu, en el centre.

Discapacitat de l’alumne/a

Discapacitat dels pares, tutors o germans de l’alumne

Família nombrosa

Família monoparental

ACCÉS PRIORITARI

 Acolliment, Víctima de violència de gènere o terrorisme, desnonament
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4 IDENTIFICACIÓ DELS INTERESSATS

Ciutadans espanyols: DNI 
Ciutadans comunitaris: Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió, en el qual consta el NIE, juntament amb el document acreditatiu de la identitat o passaport expedit

per les autoritats del seu país.
Ciutadans no comunitaris: Targeta  d'Identitat d'Estranger, en el qual consta el NIE o, en defecte d'això, Passaport.
Menors: Llibre de família o Certificat de naixement i el DNI, en cas de tenir-lo. . 

5 DOCUMENTACIÓ: Especifique la documentació que s'adjunta. S'haurà de mostrar la documentació original per al seu escaneig en cas de tramitació 
presencial.

Fotocòpia de la documentació identificativa del pare /mare o de tutor/a.

Fotocòpia de la Targeta SIP de l’alumne.

Fotocòpia del Llibre de Família de tots els membres de la família.

Document que legitime l'ocupació del domicili (rebut recent de llum, aigua, contracte de lloguer o butlletí d'empadronament).

Per a treballadors per compte propi: alta en el Cens d'Activitats Econòmiques i alta en el Règim E. de la Seguretat Social.

En cas d'acollir-se al domicili laboral: domicili del centre de treball (certificat d'empresa, nòmina o contracte de treball recents).

Títol oficial actualitzat de Família Nombrosa, en el seu cas.

Títol oficial de Família Monoparental, en el seu cas.

Renta Valenciana d’Inclusió, en el seu cas.

Certificat o targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, emesos per la Conselleria de Benestar Social (del xiquet, pare o 
mare, o tutor o germans i el grau), en el seu cas.

Acreditació de situació d’accés prioritari.

Altres documents:

6 SOL·LICITUD

SOL·LICITE l'admissió de l'alumne/a durant el pròxim curs escolar 2022 – 2023 en el nivell indicat.

Nivell d’1-2 anys en l’Escola Infantil Municipal “Ramona Simón”.

Nivell de 2-3 anys, en  els Centres.

7 AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Potestat compartida (firma de tots dos tutors)

Potestat individual (firma un tutor)

Jo,  Sr./Sra   ,  amb

DNI/NIE/equivalent (vigent) n.º , en qualitat de  respecte del /dels

a dalt relacionat/s, declare sota la meua responsabilitat ostentar potestat suficient per a autoritzar el tractament de les
dades  de  caràcter  personal,  en  relació  amb  la  sol·licitud  de:

,  sent  aquesta  la  finalitat  del

tractament, subjecta a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. 

Firma

Jo,  Sr./Sra  ,  amb

DNI/NIE/equivalent (vigent) n.º , en qualitat de  respecte del /dels

Firma
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a dalt relacionat/s, declare sota la meua responsabilitat ostentar potestat suficient per a autoritzar el tractament de les
dades  de  caràcter  personal,  en  relació  amb  la  sol·licitud  de::

,  sent  aquesta  la  finalitat  del

tractament, subjecta a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. 

8 INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. REGLAMENT (UE) 2016/679

Responsable: Ajuntament de Novelda, con CIF P0309300B.   Delegat de Protecció de Dades: dpd@novelda.es

Finalitats: La finalitat per a la qual les seues dades seran tractades és la gestió del procés de <Admissió a l'Escola Infantil>

Legitimació: Està basada en l'exercici de poders públics conferits al Responsable (Art. 6.1.e RGPD). 

Destinataris: Les dades podran ser comunicades a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports.

Drets sobre les 
seues dades:

Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i retirada del consentiment prestat. La manera d'exercir
aquests drets s'indica en la informació addicional.

Informació 
addicional:

Ha de consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la pàgina de la seu electrònica de l'Ajuntament
de Novelda.

9 DECLARACIÓ RESPONSABLE
Amb la firma de la present,  declare que les dades aportades són veraces i  estan actualitzades,  comprometent-me a comunicar  immediatament
qualsevol modificació sobre aquestes.

Novelda,   de  de 

Firma

ANNEX – G1
AUTORITZACIÓ PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS EN NOM D’ALTRA PERSONA

1 DADES DE LA PERSONA AUTORITZADA
NIF o equivalent (*) NOM I COGNOMS (*)

2 AUTORITZACIÓ

La persona que subscriu aquesta sol·licitud, AUTORITZA a la persona a dalt referenciada al fet que presente aquesta
instància de manera telemàtica en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Novelda.

Novelda,   de  de 

Firma
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