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PREINSCRIPCIÓ LLAR D'INFANTS 

CURS 2020-21 
DADES DE L’ALUMNE 
Nom:   
Cognoms:      
Data naixement:   
Lloc naixement: 
 

DADES PARE/ TUTOR 
Nom i cognoms:   
NIF: 
Domicili:   
CP:   Població: 
Telèfon fix:   Mòbil: 
Correu electrònic: 

 

DADES MARE/ TUTORA 
Nom i cognoms:   
NIF: 
Domicili:   
CP:   Població: 
Telèfon fix:   Mòbil: 
Correu electrònic: 
 

LLAR D’INFANTS DE PREFERÈNCIA (marqueu amb una X la llar d’infants que preferiu) 

☐ Francesc Blanch ☐ Hort de Pau 
 

L’ALUMNE TÉ NECESSITATS D’EDUCACIÓ ESPECIAL? 

☐ SÍ ☐ NO 
 

DADES A EFECTES DE BAREM (marqueu amb una X les opcions que compliu) 

☐ Unitat familiar empadronada a Altafulla. Autoritzo a l’Ajuntament d’Altafulla a la 
consulta de les dades 

☐ Pare/mare/tutor-a treballant a la llar d’infants 

☐ Germans a la llar d’infants en el moment de la preinscripció 

☐ Família nombrosa 

☐ Família monoparental 

☐ Família beneficiària de l’ajut RMI. Autoritzo a l’Ajuntament d’Altafulla a la consulta de les dades 

☐ Disminució (membre unitat familiar 1er ordre amb un grau igual o superior al 33%) 
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☐ Lloc de treball a Altafulla (només aplicable als no empadronats a Altafulla) 
 
 
 
 
Recordeu que la preinscripció i documentació a efectes de barem s’ha d’enviar: 
 
1.- Preferentment per registre digital a l’Ajuntament d’Altafulla 

● Instància electrònica ajuntament:  https://www.seu-e.cat/ca/web/altafulla/govern-
obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica 

● Per a fer-ho és necessari estar donat d’alta a 
idCAT:  https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-
digitalment/idcat-mobil/#bloc2 

 
 
2.- Per correu electrònic al centre escollit en primera opció autoritzant a la direcció del 
centre a registrar electrònicament la sol·licitud de preinscripció. 
 
● Llar d’infants Francesc Blanch: llardinfantsfblanch@gmail.com 
● Llar d'infants Hort de Pau: hortdepau@hotmail.com 

 
 
3.- Demanat cita prèvia:  
● Llar d’infants Francesc Blanch: llardinfantsfblanch@gmail.com  a partir del dimecres 

20 fins el 26 de 10 a 12h al telèfon 977656031 
● Llar d'infants Hort de Pau: hortdepau@hotmail.com a partir del dimecres 20 fins el 

26 de 10 a 12h al telèfon 977652120 
 
 
 
Signatura, 
 
 
 
 
 
Altafulla,   de   20  
 
 

 

 

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA 
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L'informem que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT d’ALTAFULLA, amb la finalitat de 
gestionar la inscripció a la Llar d’Infants sol·licitada o per donar resposta a les seves peticions d’informació i per a l’enviament d’altres 
comunicacions, comercials o no, inclòs per mitjans electrònics, que puguin ser del seu interès. 
En qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment a la recepció de comunicacions comercials i sempre podrà oposar-se al tractament de 
les seves dades amb finalitats promocionals. Si no manifesta la seva negativa en el termini de 30 dies, entendrem que dóna el seu 
consentiment i autoritza expressament aquest tractament. 
Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al domicili social de l’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA, situat a la Plaça del 
Pou nº 1, 43893 Altafulla, mitjançant comunicació escrita, signada, adjuntant una còpia del DNI o de qualsevol altre document oficial vàlid per 
certificar la seva identitat, adreçada a LOPD - SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA o mitjançant l'adreça electrònica 
aj.altafulla@altanet.org 

 
 

about:blank

	Nom: 
	Cognoms: 
	Data naixement: 
	Lloc naixement: 
	Nom i cognoms: 
	NIF: 
	Domicili: 
	CP: 
	Població: 
	Telèfon fix: 
	Mòbil: 
	Correu electrònic: 
	Nom i cognoms_2: 
	NIF_2: 
	Domicili_2: 
	CP_2: 
	Població_2: 
	Telèfon fix_2: 
	Mòbil_2: 
	Correu electrònic_2: 
	Francesc Blanch: Off
	Hort de Pau: Off
	SÍ: Off
	NO: Off
	Unitat familiar empadronada a Altafulla Autoritzo a lAjuntament dAltafulla a la: Off
	Paremaretutora treballant a la llar dinfants: Off
	Germans a la llar dinfants en el moment de la preinscripció: Off
	Família nombrosa: Off
	Família monoparental: Off
	Família beneficiària de lajut RMI Autoritzo a lAjuntament dAltafulla a la consulta de les dades: Off
	Disminució membre unitat familiar 1er ordre amb un grau igual o superior al 33: Off
	Lloc de treball a Altafulla només aplicable als no empadronats a Altafulla: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 


