SOL·LICITUD SERVEI D'ESCOLA OBERTA EXTRAORDINARIA
SOLICITUD SERVICIO DE ESCOLA OBERTA EXTRAORDINARIA

AJUNTAMENT D’ONDA
www.onda.es

CURS ESCOLAR 2018-19/ CURSO ESCOLAR 2018-19

1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
1.1. Dades del alumne/a / Datos del alumno/a
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Data naixement / Fecha nacimiento

Centre on està escolaritzat/da/Centro donde está escolarizado/a
Nivell educatiu que cursa / Nivel educativo que cursa

1.2. Dades del pare, mare o tutor/a / Datos del padre, madre o tutor/a
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
NIF/CIF

Relació / Relación

1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación
Adreça / Dirección
Localitat i província / Localidad y provincia

Telèfon / Teléfono

FAX

C.P.

Adreça electrònica / Dirección electrónica

2. EXPOSE / EXPONGO:
a) Que tenint necessitat d'utilitzar el servei d'Escola Oberta extraordinària en la modalitat / Teniendo necesidad de utilizar el
servicio de Escola Oberta extraordinaria en la modalidad:

□ servei extraordinari de vesprada (setembre) / servicio extraordinario de tarde (septiembre)
Al centre escolar: / En el centro escolar:
A determinar d'acord amb les places sol·licitades en cada centre educatiu públic /
A determinar de acuerdo a las plazas solicitadas en cada centro educativo público /

3. SOL·LICITE / SOLICITO:

□ Utilitzar el servei d'Escola Oberta extraordinària de vesprada al centre escolar que s'establisca. / Utilizar el servicio de
Escola Oberta extraordinaria de tarde en el centro escolar que se establezca.
4. AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN:
Autoritze a l'Ajuntament d'Onda a comprovar les dades d'escolarització i d'empadronament del meu fill/a o menor al meu
càrrec. / Autorizo al Ayuntamiento de Onda a comprobar los datos de escolarización y empadronamiento de mi hijo/a o menor
a mi cargo.
Signatura / Firma

Onda,
de/d'
de 2018
AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per
a la vostra confidencialitat. Així mateix, us informem que teniu reconeguda la possibilitat d'exercitat gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició sobre les vostres dades en els termes establerts en la llei orgànica 15/1999, BOE 14/12/1999.
El Ayuntamiento de Onda guardará secreto respecto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de
seguridad necesarias para velar por vuestra confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición sobre vuestros datos en los términos previstos en la Ley orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999.

