
NOTA INFORMATIVA: Os horarios e o número de prazas dispoñibles poderase ver condicionado en función das 

diretrices que establezan as autoridades competentes segundo a evolución da pandemia do COVID-19 

PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA GRUPO DE IDADE

ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS (0-3 ANOS)

APELIDOS NOME DATA NACEMENTO DISCAPACIDADE

SI NON

APELIDOS NOME DNI/NIE

ENDEREZO C.P LOCALIDADE PROVINCIA

CONCELLO DO LUGAR TRABALLO TELÉFONO NAI TELÉFONO PAI ENDEREZO ELECTRÓNICO

APELIDOS E NOME (incluido/a o/a neno/a solicitante) PARENTESCO

Nº DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR

TOMBO: XORNADA COMPLETA CONTINUADA: das_________ás_________h.

TOMBO: XORNADA COMPLETA PARTIDA: das______ás______h. e  das______ás______h.

TOMBO: MEDIA XORNADA DE MAÑÁ: das________ás________h. COMEDOR

TOMBO: MEDIA XORNADA DE TARDE: das________ás________h.

REVEL: XORNADA COMPLETA CONTINUADA: das_________ás_________h. SI

REVEL: XORNADA COMPLETA PARTIDA: das______ás______h. e  das______ás______h.

REVEL: MEDIA XORNADA DE MAÑÁ: das________ás________h. NON

REVEL: MEDIA XORNADA DE TARDE: das________ás________h.
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CURSO
 2021-2022

HORARIO (marcar por orde de preferencia do 1 ao 6 ÚNICAMENTE as opcións desexadas)

O SOLICITANTE DEBERÁ SUXEITARSE ÁS OPCIÓNS MARCADAS NON PODENDO VARIALAS UNHA VEZ 
FINALIZADO O PRAZO DE SOLICITUDE e ata o inicio do curso (de ter cabida).

NIF/NIE DATA NACEMENTO

DATOS DO/A NENO/NENA

 DATOS DO PAI/ NAI, TITOR/A LEGAL OU ACOLLEDOR/A

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR

PRAZO DE SOLICITUDE: dende o 14 ó 30 de abril de 2021 (ambos incluidos) 

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Rexistro xeral (Casa do Concello, Avda. Madrid, 1 – 36960 Sanxenxo) ou na sede electrónica 

( www.sanxenxo.es ) do Concello de Sanxenxo.



PROTECCIÓN DE DATOS

DATA E SINATURA DO/A PROXENITOR/A SOLICITANTE OU TITOR LEGAL

Sanxenxo, a ____ de _____________de 202__

Asdo.: D./Dª______________________________

AUTORIZACIÓN POR PARTE DO/A OUTRO/A PROXENITOR/A 
PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE DE PRAZA

NOME E APELIDOS NIF AUTORIZACIÓN SINATURA
Autorizo á persoa solicitante 
a presentala solicitude de 
praza para as Escolas Infantís
Municipais indicadas 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PARA MÁIS INFORMACIÓN DIRÍXASE ÁS DIRECTORAS DAS ESCOLAS INFANTÍS

Escola Infantil Municipal O TOMBO 986 72 04 03 e Escola Infantil Municipal O REVEL 986 744 852
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O Concello de Sanxenxo é o responsable do tratamento dos datos persoais do Interesado e lle informa que estes datos 
serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo á protección 
das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento Xeral 
de Protección de Datos ou RXPD), polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

Fin do tratamento: tramitacións que se deriven da xestión da admisión e procedemento de novo ingreso, reserva de 
praza e prestación do servizo nas Escolas Infantís Municipais do Concello de Sanxenxo.

Criterios de conservación dos datos: os datos conservaranse mentres sexan necesarios para a consecución das 
referidas finalidades, para determinar as posibles responsabilidades que puideran derivar destas ou do tratamento de 
datos, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. En determinados casos, conservaranse para 
ditas finalidades en tanto a persoa interesada non retire o seu consentimento. Cando xa non sexa necesario para tal fin, 
suprimirase a información con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a 
destrución total dos mesmos (será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentos).

Comunicación dos datos: os datos serán cedidos á actual empresa adxudicataria da xestión do servizo das Escolas 
Infantís Municipais (FESAN) ou a que resultase adxudicataria do servizo no caso de sair a xestión a concurso e naqueles 
casos en que exista unha obriga legal ou requirimento xudicial.

Dereitos que asisten ó Interesado: dereito a retirar o consentimento en calquera momento, dereito de acceso, 
rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento, así como o dereito a 
presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control (www.agpd.es) si considera que o tratamento non se axusta á 
normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos: poderá exercitar os seus dereitos enviando unha solicitude xunto co 
documento acreditativo da súa identidade a:
Denominación Social: Concello de Sanxenxo
Domicilio Social: Avda. de Madrid, 1 - 36960 Sanxenxo
NIF: P3600021D
Enderezo electrónico: dpd@sanxenxo.org

Mediante o presente documento cómprese co deber de información legal exixido pola normativa de protección de datos e 
coa súa sinatura queda informado sobre o tratamento dos seus datos cos fins arriba expostos.

A ACEPTACIÓN DE PRAZA (FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA) ENTRE O 28 DE XUÑO E O 9 DE XULLO DE 

2021 (AMBOS INCLUIDOS) no Rexistro xeral (Casa do Concello, Avda. Madrid, 1 – 36960 Sanxenxo) ou na sede 

electrónica ( www.sanxenxo.es ) do Concello de Sanxenxo son imprescindibles para confirmar a praza, en caso 

contrario, a persoa interesada decaerá da súa solicitude.

Programa de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais


