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SOLICITUDE DE PRAZA PARA O CURSO 2022/2023

Nome e apelidos do neno/a
Data de nacemento

Lugar de nacemento

Nº de irmáns

Provincia

Lugar que ocupa entre eles

Enderezo do neno/a
Localidade

C.P.

Teléfono

Xornada que solicita*
Xornada completa sen comedor
Media xornada sen comedor

Xornada completa con comedor
Mañá

Tarde

*A petición de xornada que se solicite permanecerá ao longo de todo o curso escolar.
*Para os nenos que non fagan uso do comedor a hora de saída establecida do centro son as 12:30.
*A xornada de tarde comeza a partir das 14:30.

DATOS DA NAI OU TITORA
Nome e apelidos
Data de nacemento

DNI

Teléfono de contacto

Mail (1)
Enderezo (2)

DATOS DO PAI OU TITOR
Nome e apelidos
DNI

Data de nacemento

Teléfono de contacto

Mail (1)
Enderezo (2)
casadoneno@casadoneno.edu.es

Canteira de Arriba ,17 - 15703 - Santiago de Compostela
981 58 78 30

WWW.CASADONENO.EDU.ES

881018241

*(1) O correo electrónico poderá ser utilizado para enviar circulares ou avisos.
*(2)Indicar enderezo só en caso de que sexa distinto a residencia do alumno.

Non

Si
Non

¿Familia monoparental?
¿Ten irmáns no centro?

Si

¿Familia numerosa?

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR
NOME E APELIDOS
(incluido o solicitante)

DATA DE
NACEMENTO

casadoneno@casadoneno.edu.es

PARENTESCO

SITUACIÓN LABORAL

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
¡
Mediante a firma de esta orde de domiciliación, o deudor autoriza ao Colexio Casa do Neno a
realizar os cargos correspondentes as cotas mensuais e de servizos varios referentes ao alumno.

Nome e apelidos do alumno:

Nome do deudor
(pai o nai ou titular da conta)
DNI
Dirección do deudor: Rúa e número

Código Postal - Poboación - Provincia
País do deudor
Entidade Bancaria
Número de conta - IBAN
Nome do acredor
Dirección

Colexio Casa do Neno

Canteira de Arriba, 17

Código Postal - Poboación - Provincia 15703 - Santiago de Compostela - A Coruña
País

España

Localidade e data
Firma do deudor

* En caso de que algún recibo domiciliado sexa devolto por causas alleas ao centro educativo, aboarase o
recibo pendente en man, engandíndolle o recargo das comisións impostas pola entidade bancaria.
*De non aceptar a domiciliación bancaria, a cota deberá abonarse nas oficinas da Escola Infantil nos cinco
primeiros días de cada mes.

AUTORIZACIÓN RECOLLIDA
Por favor, indique o nome doutras persoas autorizadas que poderán recoller ao alumno/a

Adxunten tamén fotocopia do DNI das persoas autorizadas. Recorde que ningunha persoa
menor de 18 anos pode recollelo.
Nome, apelidos e DNI:
Relación co neno/a e Tlfno de contacto:
Nome, apelidos e DNI:
Relación co neno/a e Tlfno de contacto:

Nome, apelidos e DNI:
Relación co neno/a e Tlfno de contacto:
Nome, apelidos e DNI:
Relación co neno/a e Tlfno de contacto:
Nome, apelidos e DNI:
Relación co neno/a e Tlfno de contacto:
En

,a

de

SINATURA DOS PAIS

de 20

TRATAMIENTO DE IMAGEN DEL ALUMNADO

Os que asinamos este documento, como representantes legais do menor matriculado no centro,
autorizamos ao centro a obter e utilizar o nome e as imaxes do menor

relacionadas coa actividade do centro, en todo tipo de publicacións realizadas polo centro, xa
sexan impresas ou en formato dixital ou audiovisual: revista escolar, axenda escolar, orla,
exposicións, páxina web do centro, blogs da clase, vídeos, redes sociais escolares (Youtube,
Facebook, Twitter)...
En todo caso, o uso e difusión das ditas imaxes son gratuitos.
Así mesmo, sabemos e consentimos que as mencionadas redes sociais incorporan unha política
de privacidade da que se deriva a existencia de transferencias internacionais de datos.

En

,a

de

FIRMA DOS PAiS OU TiTORES LEGAiS

de 20

DOCUMENTACIÓN A ADXUNTAR

Fotocopia do DNI dos pais, así como doutras persoas autorizadas para a súa recollida.
Fotocopia da cartilla de vacinación do alumno.
Certificado de convivencia.
Fotocopia do Libro de Familia.
Certificado bancario ou fotocopia de calquera tipo de recibo bancario.
Declaración da renda de ambos proxenitores do ano 2020. En caso de non facer declaración
ou non estar obrigado a declarar, certificación expedida pola Axencia Estatal da Renda.
Documentación acreditativa de incidencias como: separación ou divorcio, abandono do
domicilio, violencia de xénero.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DO TRATAMENTO

¡
Padroado de Pía Unión Casa del Niño (entidade propietaria do
centro educativo Casa do Neno)

FINALIDADE DEL TRATAMENTO

A adecuada organización e/ou prestación e/ou difusión da oferta
académica do centro educativo, das súas actividades curriculares,
actividades complementarias e extraescolares e servizos do centro
educativo, así como da xestión académica, económica e
administrativa, que inclúe a recadación e tratamento de datos e
informacións de carácter psicopedagóxico relacionados co proceso
de aprendizaxe e socialización do alumnado xerados durante o
curso escolar.

LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base para o tratamento dos seus datos persoais é a execución
do contrato e os servizos prestados polo centro, así como o
cumprimento dunha obriga legal.

DESTINATARIOS DAS CESIÓNS
OU TRANSFERENCIAS

Os datos de carácter persoal, incluídos os de carácter reservado,
necesarios para o centro educativo, facilitaranse á Administración
educativa, cando así o requira en cumprimento dunha obriga legal,
así como ás Forzas e Corpos de Seguridade, Servizos Sociais ou
Servizos Sanitarios., a Administración de Xustiza e a Administración
Tributaria.
Así mesmo, o centro poderá ceder datos persoais á AMPA, entidades
bancarias, ou empresas de actividade ou servizos, para a realización
de actividades educativas propias, nunca con fins comerciais.

DEREITOS DAS
PERSOAS INTERESADAS

Os titulares dos datos teñen dereito a exercer libremente os
dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación e
portabilidade, segundo se explica na información adicional,
dirixíndose por escrito a Casa do Neno, C/ Canteira de Arriba, 17 –
15703 – Santiago (A Coruña), ou por correo electrónico a
casadoneno@casadoneno.edu.es

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Pode consultar a información adicional e detallada sobre
Protección de Datos na nosa páxina web:
http://www.casadoneno.edu.es/content/politica-de-privacidad-yproteccion-de-datos

