FONDO SOCIAL
EUROPEO
GALICIA 2014-2020

CONCELLO DE BARBADÁS
CONCELLERÍA DE EDUCACIÓN

SOLICITUDE INSCRICIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019/2020
DATOS DO ALUMNO/A
APELIDOS

NOME

CURSO

D.N.I
CEIP FILOMENA DATO

CEIP O RUXIDOIRO

DATOS DO PAI, NAI OU TITOR/A
APELIDOS

NOME

DNI

TELÉFONOS

ENDEREZO

C.P

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
Nº DE CONTA: ES
APELIDOS, NOME DO TITULAR
DNI

ENDEREZO

C.P

Autorizo ao Concello de Barbadás a realizar o cargo dos recibos das actividades extraescolares no nº de
conta bancaria especificado dende a presente data.
SINATURA DO TITULAR

En

,a

de

de 201

ACTIVIDADES NAS QUE SE INSCRIBE (Sinalar cunha X)
Circo Científico (dende 2ºPrimaria)

Música e movemento (4 e 5 anos)

Patinaxe (Primaria)

Baile (Infantil e Primaria)

Play & Learn (Infantil)

Xadrez ( Primaria)

Creatividade e plástica ( Infantil e Primaria)

Robótica (Primaria)

OUTROS DATOS
SOLICITA BONIFICACIÓN (
debaixo do IPREM ou

Familia numerosa ou

Familia monoparental ou

Ingresos por

Proxenitores en situación de demprego).

USUARIO/A DO SERVIZO DE COMEDOR.

AUTORIZACIÓN
O Concello de Barbadás pide o consetimento aos país/nais ou titores legais dos menores para poder
realizar e publicar fotografías das actividades extraescolares nas que os rapaces aparezcan de forma
individual ou colectiva, para a súa publicación en prensa, redes sociais e/ou páxinas web.
Sí dou o meu consentimento

Non dou o meu consentimento

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 Cif: P-3200900-C

NO CASO DE SOLICITAR BONIFICACIÓN INDICAR A DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA
Carné de familia numerosa
Declaración da Renda 2018 pai
Declaración da Renda 2018 nai
Fotocopia libro de familia

O listado de admitidos será publicado na páxina web do Concello (www.barbadas.es) e nos
taboleiros de anuncios.
Consinto a publicación

Non consinto a publicación

De acordo ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, (RXPD) relativo á protección das persoas físicas
no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes, o Concello de Barbadás, como responsable do tratamento de datos, infórmalle de que
todos os datos solicitados, de carácter obrigatorio, trátanse de maneira lícita, leal e transparente, de acordo á finalidade e de forma o máis exacta posible, garantindo a
integridade e confidencialidade dos mesmos, así como a minimización dos mesmos.
Finalidade do tratamento: valoración desta solicitude e, no seu caso, a xestión do servizo de aula de reforzo escolar para primaria e reforzo de inglés, para alumnos
de primaria e durante o curso 2018-2019.
Lexitimación: 6.1.e) RXPD O Tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos e a Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.
Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante o período de tempo que perdura a actividade e para determinar as posibles responsabilidades que se
puidesen derivar ,en relación á finalidade e ao tratamento dos datos. Durante a conservación aplícase a normativa de arquivos e documentación e cando xa non sexa
necesario conservalos, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas.
Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obrigación legal e fóra dos casos estritamente necesarios de acordo á finalidade do
tratamento, tales como a comunicación a Aula de formación (Rúa do Ensino nº5, A Valenzá), para o reforzo en inglés e a CEIP Filomena Dato, para o caso do reforzo
xeral.
Dereitos que asisten ao Interesado: dereitos de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e os de limitación e oposición ao seu tratamento, quen
pode exercitalos a través do pai/ nai ou titor legal dirixíndose ao responsable do tratamento en C/ Cimadevila , 1 - 32890 Ourense . Email: concello@barbadas.es.
Ademais, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

SINATURA PAI, NAI OU TITOR/A

En

,a

de

de 201

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BARBADÁS
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CONCELLERÍA DE EDUCACIÓN

FICHA INDIVIDUALIZADA DE SEGUIMENTO PROGRAMA DE
FOMENTO DA CONCILIACIÓN
N.º FICHA

O n.º debe coincidir co ordinal da relación de persoas participantes
DATOS DA ENTIDADE LOCAL
ENTIDADE LOCAL

CONCELLO DE BARBADÁS

NIF

P3200900C

EXPEDIENTE

SI435B 2019/

ACTUACIÓN SUBVENCIONADA

IDENTIFICACIÓN DA NENA OU NENO PARTICIPANTE: Esta ficha será única para todas as actuacións e actividades da medida
subvencionada, con independencia de que as/os fillas/os participasen nunha ou varias das actuacións ou actividades)
NOME E APELIDOS DA NENA/O

DATOS DA PERSOA PARTICIPANTE
NOME

APELIDOS

DNI ou
NIE

IDADE

SEXO

Muller

FAMILIA NUMEROSA

Home
SI

NON

Menor de 25 anos

De 25 a 54

Maior de 54 anos

CONCELLO ONDE RESIDE
INGRESOS DA UNIDADE
FAMILIAR

Ata 6,5 veces o IPREM
Desde 6,5 veces o IPREM ata un 15% máis

1. INDICADORES COMÚNS DE PRODUTIVIDADE (situación previa á participación no programa dentro do período subvencionable)

Situación laboral (Seleccionar unha opción):
Desempregada
Desempregada de longa duración (6 ou máis meses para menores de 25 anos, 12 ou máis meses para maiores
de ou igual a 25 anos)
Inactiva integrada en sistema de educación ou formación
Inactiva, NON integrada nos sistemas de educación ou formación
Con emprego (incluídas as persoas traballadoras por conta propia)
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Formación (seleccionar unha opción):
Con estudos de ensino primario (CINE1: educación primaria obrigatoria) ou secundario (CINE2: educación
secundaria obrigatoria)
Co segundo ciclo de ensino secundario (CINE3: bacharelato, ciclo formativo de grao medio, curso de acceso
a ciclo formativo de grao medio) ou con ensino postsecundario (CINE4: certificado de profesionalidade
nivel 3)
Con ensino superior ou terciario (CINE 5 a 8: ciclo formativo de grao superior, estudos superiores de
ensinanzas artísticas ou universitarias)
Sen estudos regrados rematados
Colectivos desfavorecidos:
De orixe estranxeira ou inmigrante
Minoría étnica

Si
Si

Non
Non

NC

Con discapacidade
Sen fogar ou afectada pola exclusión en canto á vivenda

Si
Si

Non
Non

NC
NC

Vive nun núcleo de poboación inferior a 5.000 habitantes
Outras persoas desfavorecidas

Si
Si

Non
Non

NC
NC

Situación persoal:
Recibiu actuacións destinadas á mellora da súa situación no ámbito laboral?

N/C

Si

Non

2. INDICADORES DE RESULTADO INMEDIATO (situación dentro das catro semanas seguintes á finalización da súa participación no
programa dentro do período subvencionable)

Situación laboral (Seleccionar unha opción):

En busca de traballo tras a súa participación (só se estaba inactiva ao
comezo)
Obtivo un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación
Ningunha das anteriores
Formación:
Integrada nos sistemas de educación ou formación tras a súa participación (só se non o
estaba ao comezo)
Obtivo unha cualificación tras a súa participación
Situación persoal:
Mellorou a súa situación persoal ou laboral a través das medidas de fomento da igualdade?

Si

Non

Si

Non

Si

Non

Información básica sobre protección de datos
Xunta de Galicia-Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Responsable do tratamento
(Secretaría Xeral de Igualdade)
Xestión de proxectos de atención social dirixidos a (re)integrar e manter no mercado laboral as
Finalidades do tratamento
persoas con dependentes ao seu cargo a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral.
Cumprimento dunha misión de interese público, prestación de asistencia de tipo social a través de
Lexitimación para o tratamento
medidas de conciliación da vida persoal e laboral.
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Información básica sobre protección de datos
Os datos poderán ser comunicados, cando sexa estritamente necesario para a adecuada xestión deste
proxecto ás entidades colaboradoras, aos organismos públicos financiadores e ás administración
públicas competentes como a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da
Consellería de Facenda como organismo de control dos Fondos Comunitarios e, especificamente,
Destinatarios
serán comunicados a través da aplicación PARTICIPA 1420 co obxecto de dar cumprimento aos
requisitos de información a través de indicadores de produtividade e resultado enumerados no artigo
5 do Regulamento (UE) núm. 1304/2013. O responsable do tratamento dos datos recollidos en dita
aplicación PARTICIPA 1420 é a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación e supresión dos seus datos e exercitar
Exercicio dos dereitos
outros dereitos, así como retirar no seu caso o consentimento outorgado segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto do delegado/delegada de
protección de datos e información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
adicional

SINATURA DA PERSOA PARTICIPANTE

SINATURA DA PERSOA RESPONSABLE QUE COORDINA OU XESTIONA A ACTIVIDADE

NOME E APELIDOS:
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