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CONFIRMACIÓ DE PLAÇA A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
De cara a les previsions del curs vinent, us demanem que ens comuniqueu si el vostre fill o filla continuarà
assistint a l’Escola Bressol Pública Municipal Marrecs. Us informem que el preu públic per al proper curs
escolar contempla la possibilitat que les famílies pugueu acollir-vos a la nova tarifació social de la que us
informarem més endavant. Alguns serveis poden quedar afectats per la Covid-19.

CURS ESCOLAR

DADES DE L’INFANT
Nom i
cognoms
Lloc de
naixement

Data de
naixement

Domicili
CP

Telèfon
casa

MARE, PARE, TUTOR/A
Nom i
cognoms

Telèfon
feina

Telèfon
mòbil

Correu
electrònic

MARE, PARE, TUTOR/A
Nom i
cognoms

Telèfon
feina

Telèfon
mòbil

Correu
electrònic

SOL·LICITA:
• Confirmació de plaça a l’escola bressol
SÍ

NO

• Utilització del servei de menjador
SÍ

NO

Signatura mare, pare o tutor/a

• Servei d’acollida
Els infants que ja venien a l’escola podran utilitzar aquest servei a partir del tercer
dia d’inici de curs al setembre, quan ja poden fer la jornada sencera. Els infants
que venen a Marrecs per primera vegada podran utilitzar aquest servei després del
període de familiarització.
Utilització del servei d’acolliment de 8.30 a 9 h.
El poden utilitzar tots els infants del centre sense cost afegit
SÍ

NO

Utilització del servei d’acolliment ampliat per a infants de més d’un any.
No es pot fer ús simultani de les dues franges horàries
Matí, de 8 a 8.30 h

Sant Just Desvern,

Tarda, de 17 a 17.30 h

de/d’

de

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades
facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern amb la finalitat de procedir a la gestió de les inscripcions de
l’Escola Bressol Municipal Marrecs. Així mateix s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre de l’Ajuntament.
Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Just Desvern a enviar-me notificacions electròniques

