
SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “COLORINS” 
CURS 2020-2021. 

 

 

PARE: Nom i cognoms  DNI 

MARE: Nom i cognoms  DNI 

DOMICILI  

TELÈFONS  

Correu electrònic (obligatòri)  

 

Com a titulars de la pàtria potestat del nostre fill/ de la nostra filla: 

 

Nom i cognoms  Data naixement:  

 

Sol·licitem la seua admissió en l'Escola Infantil Municipal “Colorins” d’Antella, per a 

la qual cosa s'acompanya la documentació següent: 

 

☐ Autoritze a l’Ajuntament per a consultar el Padró d’habitants.  

☐ Volant d’empadronament (en el cas de que els pares o els uelos no tinguen la residència en 

Antella). 

 

☐ Fotocòpia llibre de Família, i del DNI del pare i de la mare. 

☐No els aporte, perquè els vaig aportar el curs anterior. 

 

☐ Fotocòpia del S.I.P. del xiquet o de la xiqueta. 

☐ No l’aporte, perquè el vaig aportar el curs anterior. 

 

☐ Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social. 

☐ No l’aporte, perquè el vaig aportar el curs anterior. 

 

☐ Informe de salut escolar (i vacunació del xiquet/a), o declaració responsable de que este 

requisit s’aportarà en el moment de la matrícula. 

 

☐ Fotocòpia dels últims rebuts de l’I.B.I. Urbana, de la taxa de la recollida de fem i de 

l’aigua potable de la vivenda on es troba empadronat el xiquet/a, el seu/s pare/s o els seus 

uelos (En cas de que no s’aporten, autoritze a l’Ajuntament per a obtindre el duplicat dels 

rebuts). 

 

☐ Altres __________________________ 

 

Antella, a la data de la signatura electrònica.  

 

 

 

 

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT D’ANTELLA. 



 
 

Protecció de dades: Escoleta Infantil Municipal Colorins. 
 
 En compliment de l’art. 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, les dades, que 

procedixen directament de l’interessat, seran protegits baix la responsabilitat de l’Ajuntament d’Antella, amb la 

finalitat de “Gestió de l’Escoleta Municipal Colorins”. La base legal que ens permet tractar les seues dades es 

“Interés públic: Exercici de les competències atribuïdes a l’Ajuntament d’Antella per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local”. Les seues dades seran cedides a “Conselleria d’Educació”. No existeix 

la supresió de les dades, ja que, encara que es produixca la baixa del padró, és necessari conservar les dades a 

efectes històrics, estadístics i científics.  

 Les categories de les dades que es tracten són: 

 Dades de categories especials. Dades d’identificació. Direccions postals o electròniques.  

           Es tracten categories especials de dades personals. 

 

Tenen dret a accedir a les seues dades personalas, així com a sol·licitar la rectificació de les dades 

inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supresió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris 

per als objectius que foren recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació 

del tractament de les seues dades, en eixe cas podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran 

oposar-se al tractament de les seues dades.  

 

Responsable del tractament: 

-Identitat: Ajuntament d’Antella  

- CIF: P-4604000B. 

-Dir. postal: Plaça Major, 1, 46266 Antella, València 

-Telèfon: 962 59 50 02, fax: 962 97 40 68, e-mail: ajuntament@antella.es 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


