
 
                                          

                                                                                                                
 

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos , informámoslle de q ue o Responsable 
de Tratamento  dos seus datos persoais é CONCELLO D E GUITIRIZ , con dirección  en Rúa do Concello, 4. 27.300 Guitiriz ( 
Lugo); info@concellodeguitiriz.com  
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo  solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. 
Os datos non se cederán a terceiros , salvo por obr iga legal. 
Ten vostede  dereito a acceder, rectificar ou supri mir os datos erróneos , solicitar a limitación de t ratamento dos seus 
datos  así como opoñerse ou retirar  o consentiment o en calquera momento e solicitar a portabilidade  dos mesmos en 
calquera  momento . Para elo, CONCELLO DE GUITIRIZ  dispón  de formularios  específicos  para facilita rlle o exercizo o 
dos seus dereitos . 
Pode presentar  a súa propia solicitude  ou solicit ar  os nosos formularios , sempre acompañados  dunh a copia do seu 
DNI  para acreditar a súa identidade. 
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo e lectrónico : 
info@concellodeguitiriz.com   

  

 

 
 

 
 

SOLICITUDE MATRÍCULA PARA MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 
CURSO 2019/20 

 
(Campos obritatorios)  

APELIDOS: NOME: 

DNI: DATA NACEMENTO: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDADE: PROVINCIA:  

TELÉFONO CONTACTO: E-MAIL: 

TELEFONO FIXO: CURSO ACADÉMICO:  

N.E.E. ou outros aspectos a ter en conta (TDH, TDA, TEA, TEL…):  

 

NOME DA NAI: D.N.I.  

NOME DO PAI: D.N.I. 

ALERXIAS OU INTOLERANCIAS:  

 
 

DATOS FAMILIARES: (campos obrigatorios) 
 

• Situación laboral:  
� Ámbolos proxenitores/as están a traballar 
� Só un proxenitor/a está a traballar.  
� Outra situación:_______________________________________ 

 
• Situación económica: os ingresos anuais da unidade familiar están comprendidos entre:  

� Menos de 2 veces o IPREM (menos de 14.910,28 €/ano) 
� Entre 2 e 6.5 veces o IPREM ( entre  14.910.28  e 48.458,41 € /ano) 

� Máis de 6.5 veces o IPREM +15%  (máis de 55.727.71 €/ano) 
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SERVIZOS A ELEXIR E MODALIDADE DE ASISTENCIA  
(MARQUE NO SERVIZO QUE DESEXA OS DATOS QUE SE REQUIREN) 

 

SERVIZO MADRUGADORES 
MARCAR CUN X O HORARIO DE ENTRADA:  

DENDE AS 8:00  

DENDE AS 8:30  

DENDE AS 8:50  

LEVA ALMORZO ( se leva almorzo será necesario que se incorpore a actividade ás 8:30)  

SI  

NON  

 MODALIDADES DE ASISTENCIA  

� TODOLOS DÍAS 

�  2 DIAS A SEMANA(especificar):______________________ 

� 3 DÍAS A SEMANA(especificar):_______________________ 

� SEMANAS ALTERNAS 

� MESES ALTERNOS 

 

SERVIZO TARDES  
MARCAR CUN X O HORARIO DE RECOLLIDA:  

ATA AS 17:00  

ATA AS 17:30  

ATA AS 18:00  

LEVA MERENDA ( se leva  merenda a saída será as 18:00 )  
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SI  

NON  

 MODALIDADES DE ASISTENCIA  

� TODOLOS DÍAS 

�  2 DIAS A SEMANA:_________________________ (INDICAR DÍAS) 

� 3 DÍAS A SEMANA:__________________________ (INDICAR DÍAS)  

� SEMANAS ALTERNAS 

� MESES ALTERNOS 

 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN TOMA DE FOTOGRAFÍAS SINATURA 
Autorizo ao persoal de madrugadores (monitores/as) para a toma de fotografías 
e/ou vídeo do meu fillo/a durante o trancurso de todas as actividades 
programadas co fin de poder utilizalas para a súa difusión, tanto nas publicacións 
do Concello, como nos medios de comunicación en xeral.  
 

 

 
 
 
 

SINATURA DO SOLICITANTE: 

 

 

 
 
 
 
 

DATA ………. / …. / ………. 
 
 
INSTRUCCIÓNS PARA REALIZAR A SOLICITUDE: 
 
* No caso de ser a 1ª vez que solicita deberá aportar: copia DNI dalgún/ha dos proxenitores e copia da tarxeta sanitaria 
do neno/a. Se xa participou en programas Concilia non é preciso. 
* É importante que sexa o máis preciso posible nas modalidades de asistencia para facer un óptimo cálculo de ratios e 
monitores/as.  


