
                                   
Impreso de matrícula  
nas Escolas Infantís Municipais do Concello de Teo. Curso 2017/2018 
 

    
   Modalidade de acceso (marque a opción que corresponda) 
 

                            Reserva de praza                       Novo ingreso 
    

Datos da nena/ do neno: 

Apelidos e nome  

Data de nacemento  

Enderezo  
 

 
Datos do servizo: 

Centro: (marque o centro no que consegue praza)       Tilos    Calo      Ramallosa 

 
Horario concedido 
(indique o horario na columna 
da dereita) 

Xornada completa (máis de 4 e até 8 horas)  
Debe confirmar o seu horario 

 

Media xornada (até 4 horas)  
Debe confirmar o seu horario 

 

Horario en agarda 
Só é posible manterse na 
listaxe de agarda para o 
mesmo centro pero nun 
horario distinto ao adxudicado.  

Xornada completa (máis de 4 e até 8 horas)  
Debe confirmar o seu horario. 

 

Media xornada (até 4 horas)  
Debe confirmar o seu horario 

 

 
Comedor 
(marque con un “X” na 
columna da dereita o que 
corresponda) 

Almorzo (horario de 7:30 a 9:00 horas)  
 

Xantar (horario de 12:30 a 14:00 horas)  

Merenda (horario de 17:30 a 18:30 horas)  

 
 
Datos das/dos representantes legais e, se é o caso, outra/s persoa/s de contacto: 

1º 
Parentesco  Teléfono  

Nome e apelidos  DNI/NIE/PAS  

2º 
Parentesco  Teléfono  

Nome e apelidos  DNI/NIE/PAS  

3º 
Parentesco  Teléfono  

Nome e apelidos  DNI/NIE/PAS  

Número  
expediente  



                                   
Observacións (Neste apartado pode indicar calquera dato que considere de relevancia na atención á/ao 
nena/neno: alerxias, intolerancias alimentarias ou a medicamentos, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teo, ____________ de _________________de 2017 
 
 
 
 
 
Asinado: _____________________________________________________________ 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACHEGAR  
 
Declaración da renda do ano 2016 ou certificado negativo ao respecto. 

 
 

Información sobre outra documentación necesaria  
No momento de acceder á praza deberá entregar na Escola Infantil Municipal (EIM) 

 Se xa estivo no curso 2016-2017 no centro: 

- 4 fotografías tamaño carné. 

 Se é o seu primeiro ano no centro (ademais do anterior precisará): 

- Fotocopia da tarxeta sanitaria 

- Impreso de domiciliación bancaria (facilitado pola EIM) 

- Impreso de autorización para recoller á/ao nena/o (facilitado pola EIM) 

- Autorización para subministrar medicación (facilitado pola EIM) 

- Autorización para tirar fotografías e utilización destas (facilitado pola EIM) 

- Declaración do estado de saúde do menor, indicando que non padece ningunha enfermidade 

que lle imposibilite a asistencia ao centro (facilitado pola EIM). 

 
 
 
 
 



                                   
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL, PARA A CESIÓN A OUTRAS ENTIDADES 

DO CONTORNO DA PERSOA AFECTADA 

 

En cumprimento co previsto na Lei orgánica 15/99 de protección de datos de carácter persoal e o Real 
Decreto 1720/07, regulamento de desenvolvemento, informámoslle de que os datos recollidos no 
Departamento de Servizos Sociais, coa finalidade de realizar unha intervención socioeducativa e 
familiar, serán almacenados nos ficheiros das Escolas Infantís, titularidade do Concello de Teo, os cales 
están debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos.  

Así mesmo, estes datos poderán ser utilizados en dita intervención, con centros profesionais que 
interveñan no desenvolvemento familiar e persoal, por considerar que favorece os intereses desta 
persoa usuaria de Servizos Sociais.  

A través da sinatura do presente documento, vostede presta o seu consentimento expreso ao 
Departamento de Servizos Sociais do Concello de Teo para o tratamento dos seus datos, de 
conformidade cos termos e condicións referidos nos parágrafos anteriores, á vez que para presentar a 
información requirida polas empresas que prestan o servizo de Escolas Infantís.  

Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición sobre os seus datos persoais, así como o de revogación do consentimento para calquera das 
finalidades antes sinaladas, enviando ao Concello de Teo, Travesía da Ramallosa, 38, Lucí, 15883 – A 
Coruña, unha carta, debidamente asinada, onde consten claramente os datos de contacto, a cal deberá 
acompañar da fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.  
 
 
 

Nome e apelidos da/o alumna/o     Representante legal  

 

 

 

 

 

A/A: Servizos sociais comunitarios do Concello de Teo 


