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SOL·LICITUD DE SERVEI DE PROLONGACIÓ DE L'HORARI EN LOS MESOS DE JUNY I
JULIOL (FINS A LES 15:15 HORES). CURS 2018/2019

A aquest  servei  tan  sols  podran accedir  els/les  alumnes/as pertanyents  a famílies  en  les quals
treballen les dues persones que la formen i sempre que quede acreditada, a la vista de les seues
jornades laborals, la necessitat de tal prolongació, així com unes altres en les quals concórrega
alguna circumstància que, a criteri del centre educatiu, justifique la necessitat de l'ús d'aquest servei.

Alumne/a:_______________________________________________________________________

Empresa on treballa el pare: _________________________________________________________
Funció/treballe que realitza: _________________________________________________________
Horari de treball: _________________                                

Adjuntar informe de vida laboral i, segons els casos, fotocòpia del contracte de treball en vigor o fotocòpia de 
l'alta com a autònom (declaració censal presentada en la Delegació d'Hisenda, imprés 036 o 037)  així com 
certificació de l'horari de treball expedit per l'empresa.

Empresa on treballa la mare: ________________________________________________________
Funció/treballe que realitza: _________________________________________________________
Horari de treball: _________________                                

Adjuntar informe de vida laboral i, segons els casos, fotocòpia del contracte de treball en vigor o fotocòpia de 
l'alta com a autònom (declaració censal presentada en la Delegació d'Hisenda, imprés 036 o 037) així com 
certificació de l'horari de treball expedit per l'empresa.

Altres circumstàncies justificatives de la necessitat de l'ús d'aquest servei: ____________________
Adjuntar la documentació que, si escau, acredite tal necessitat, així com aquella altra que li puga ser requerida 
pel centre educatiu.

                                                                                                                                                       _       

Marque el mes per al qual sol·licita el servei:

Juny Juliol Juny i Juliol

Persona que arreplega al xiquet/a de l'Escola  

             Pare Mare Uns altres:  ______________

OBSERVACIONS: ________________________________________________________________

El/La sotasignada declara que són certs les dades que fa constar en la present sol· licitud així com els continguts en la
documentació que s'acompanya .
La presentació d’aquest document suposa l’aceptació de les normes de funcionament del Patronat, així com l’obligació
de facilitar  la verificació/ampliació de les dades exposades, pel que la falsedat d’aquestes dades i/o la negativa a
aportar-los podria implicar la pérdua del servei.

Alacant, ____ de___________ de 2019

Signatura del Pare/Mare: _______________________ 
Cognoms i nom                   



PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, li comuniquem que les dades personals que ha facilitat
en  el  present  document,  tenen per  objecte  gestionar correctament  la  relació  amb Vè.,  quedant
incorporats al tractament de dades corresponent del quals, el Patronat Municipal d'Educació Infantil
d'Alacant, és responsable. 

Amb l'aportació de les seues dades de forma lliure, voluntària i autònoma, Vè. accepta i consenteix
expressament el tractament de les seues dades personals tant per a les finalitats pròpies de la present
“Sol·licitud de servei de prolongació de l'horari”, així com per a finalitats estadístiques, històriques
o de gestió administrativa i/o gestió interna. Entenem que les dades facilitades corresponen al propi
interessat i/o representant legal, i que són certs, assumint tota la responsabilitat que poguera derivar-
se de la informació facilitada en el present document, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat
derivada de la falsedat dels mateixos.

Igualment li informem que aquestes dades, es conservaran en compliment de la normativa legal
vigent,  així  com sobre  la  base de les  potestats  establides a  aquest  efecte,  en  la  normativa  de
referència com a Administració Pública. En cap cas, les dades seran comunicades a tercers, excepte
les comunicacions obligatòries per imperatiu legal o per petició expressa de Vè. També li informem
que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i  supressió de les seues dades i els de
limitació i oposició al seu tractament dirigint-se per escrit a: Calle Maldonado, nº 9- 2º, C.P. 03002
d'Alacant,  o  bé,  enviant  un  missatge al  correu  electrònic dpd.escuelasinfantiles@alicante.es.  Si
considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant
l'autoritat de control en www.agpd.es. 

Signatura del Pare/Mare: _______________________ 
Cognoms i nom             


