
                                                                      

 

CUNTILÍN CURSO 2017- 2018 
INSCRICIÓN Nº……………… 

SOLICITANTE (nai/pai/ titor/a): 

NOME  E  APELIDOS: DNI: 

ENDEREZO (Rúa/Lugar):  
                                                                          Nº:         PISO: 

PARROQUIA:
 

CONCELLO:
 

TELÉFONO:    CORREO ELECTRÓNICO: 

SOLICITO a admisión de: 

*IPREM 2017:   537,84 €/mes                                                 

PARA ESTE PROGRAMA OS DÍAS:                                                                    

-Todos os días ..........................., horario: ....................................................................................................................................... 

-Só os días ................................................................................................................., horario:.......................................................... 

É A PRIMEIRA VEZ QUE PARTICIPA EN CUNTILÍN:    

 SI               NON             CANDO FOI A ÚLTIMA VEZ?  .............................................. 

TEN MAIS IRMÁNS PARTICIPANDO NO PROGRAMA: SI          NON  

DURANTE O HORARIO DE CUNTILÍN PARTICIPA EN ALGUNHA OUTRA ACTIVIDADE : 

 SI          CAL? ………………………………………………………………………………… NON  

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Mirar ao dorso 

 

Cuntis, ........... de setembro de 2017.       

  Asinado:  

 
 
AVISO LEGAL. Infórmaselle que os seus datos persoais serán incluídos nos seguintes ficheiros cuxo responsable é o  Concello de Cuntis: DEPARTAMENTO DE 
SERVIZOS SOCIAIS IGUALDADE cuxa finalidade é a promoción, organización, desenvolvemento e seguimento de actividades para a igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes e prevención da violencia de xénero, así como a mellora das condicións de vida das veciñas e veciños de Cuntis, en especial das persoas e colectivos 
vulnerables. Se  non autoriza que se inclúa a súa imaxe nas fotografías que se realicen durante a actividade programada  e a súa posterior publicación nas páxinas web do 
Concello: www.concellodecuntis.es,  Sinale este recadro  
 
Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dirixíndose ao Concello de Cuntis, Departamento de Cultura, Praza da Contitución, s/n, 
36670 Cuntis, Pontevedra ou ao correo electrónico: educacionfamiliar@concellodecuntis.es/ servizossociais@concellodecuntis.es     

SR. ALCALDE‐PRESIDENTE DO CONCELLO DE CUNTIS 

 
NOME  E  APELIDOS: 
 
IDADE: Data de nacemento: 
 
Curso no que está matriculado/a : 
 
Está empadroado/a no Concello de Cuntis:                 Data: 
 
É familia numerosa:                       É familia monoparental:                              Supera  6,5 veces o IPREM*: 

CONCELLO DE CUNTIS 

Praza da Constitución 
Teléfono 986 54 80 05 



 

 

 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN AXUNTAR COA SOLICITUDE: 

 

Volante de empadroamento 

Certificado de empresa indicando que se atopan de alta na mesma así como o horario laboral da nai, 
do pai ou titor/a. En caso de familia monoparental,  so de quen ostente a garda e custodia 

Copia da matrícula do curso académico 2017/18 

Informe dos Servizos Socias Comunitarios recomendando a asistencia ao Programa, no caso de nenas 
e nenos con necesidades sociais e/ou educativas 

Libro de familia 

 


