
 

EXCMO. CONCELLO DE LUGO
 

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL 
“SERRA DE OUTES”  

SOLICITUDE DE PRAZA 
ANEXO II 

 
 

DATOS DA NAI , PAI OU TITOR/TITORA LEGAL 
APELIDOS NOME DNI 

LUGAR DE TRABALLO TELÉFONO NÚMERO SEGURIDADE SOCIAL 

 
 
 
 

DATOS DA  NENA OU DO NENO 
APELIDOS NOME 

ENDEREZO 

DATA NACEMENTO TELÉFONO CÓDIGO POSTAL CIDADE 

 
 
 
 

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR 

APELIDOS E NOME DOS MEMBROS DATA DE 
NACEMENTO PARENTESCO SITUACIÓN LABORAL INGRESOS 

MENSUAIS 

     

     

     

     

     

     

Número de membros  
da unidade familiar:  

                                                                                                                       SUMA DE INGRESOS MENSUAIS  



 
 
 
 

I.- SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR 

- Número de membros que compoñen a unidade familiar   

- Número de membros que, non formando parte da unidade familiar, estean a cargo dela  

- Número de membros, incluído o solicitante, con enfermidade ou discapacidade  

TIPO DE ENFERMIDADE OU DISCAPACIDADE  

 Nai Pai Outros 
membros 

- Discapacidade física, psíquica  ou sensorial     

- Enfermidade crónica que requira internamento periódico    

- Alcoholismo ou drogodependencias    

 SI NON 

- Condición de familia monoparental 
- Ausencia do fogar familiar dalgúns dos proxenitores 
- Condición de familia numerosa 
- Irmá ou irmán con praza renovada no centro para o curso 200  / 0 

  
  
  
  

 
 

II.- SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR (Márquese cun X o que proceda) Nai Pai 

   OCUPACIÓN LABORAL   
   DESEMPREGO   
   OUTRAS SITUACIÓNS   

 
III.- HORARIO QUE SOLICITA 

ENTRADA SAÍDA 
 ÁS 08:00 HORAS  ÁS 13:30 HORAS 
 ÁS 09:30 HORAS  ÁS 15:30 HORAS 
 ÁS 11:30 HORAS  ÁS 17:00 HORAS 
 ÁS 15:30 HORAS  ÁS 18:30 HORAS 

  ÁS 20:00 HORAS 
                                                                                              
*A PERMANENCIA DAS NENAS/OS NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL SERÁ CON 
CARÁCTER XERAL DUN MÁXIMO DE 8 HORAS DIARIAS E CONTINUADAS. 
 

 
 



 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA 

-  Fotocopia do documento nacional de identidade da nai e do pai ou dos  representantes legais do/a menor. 

 
-  Fotocopia cotexada do libro de familia incluída a primeira folla que contén a serie e o número, e se non outro 

documento que acredite oficialmente a situación familiar. 
 
 
- Certificación tributaria do último exercicio fiscal ou, se é o caso, declaración xurada de NON ter obriga de 
efectuar a declaración da renda do pai e da nai ou dos representantes legais do/a menor. 
 
- De estar en situación laboral de paro algún dos proxenitores ou titores, cómpre presentar fotocopia da tarxeta 
de demanda de emprego. 
 
- Xustificantes dos ingresos actuais da unidade familiar (xuntarase documentación acreditativa da súa natureza 
e contía: nóminas, prestacións do INEM, prestacións sociais: renda de integración social de Galicia –RISGA-, 
emerxencia social, pensións contributivas, non contributivas, alimentarias -no caso de separación ou divorcio-, 
etc.) 

   
 
- Certificado de minusvalía de calquera membro da unidade familiar na que convive o menor. 

 
 
- Certificado  médico no caso de enfermidades crónicas ou outras afeccións alegadas polos membros da 
unidade familiar.  
 
 
- Informe do equipo de valoración e orientación das delegacións provinciais da Vicepresidencia da Igualdade e 
do Benestar, servizos especializados de atención temperá da Administración local ou autonómica, ou órganos 
competentes na materia da Administración do Estado ou nas correspondentes comunidades autónomas, sobre a 
necesidade de integración no caso de nenos ou nenas con discapacidades. 
 
 
- Documentación acreditativa de incidencias tales como separación do cónxuxe, abandono do fogar, maltrato, 
etc. 
 

 
Lugo,          de               de  200 
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