
 

Datu Pertsonalak Babesteko indarrean dagoen araudia betez, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak “ikasle berriak” fitxategian sartuko direla, zerbitzuak eta 

tratamenduak behar bezala kudeatzeko. Era berean, jakinarazten dizugu onarpen-zerrendan iragarki-taulan argitara daitezkeela. Nahi izanez gero, TAFALLAKO 

UDALAra jo dezakezu datuetara sartu, haiek zuzendu, ezabatu, eramangarritasuna egin, tratamendua mugatu eta haien aurka egiteko eskubideaz. 

TAFALLAKO HAUR ESKOLAN (0-3 URTEKO ZIKLOA) ONARTUA IZATEKO ESKAERA. 

2022-2023 IKASTURTEA  
 MARTXOREN 1etik 15era AURKEZTU 

- Udaletxean (bulego bakarra), ALDEZ AURREKO HITZORDUAREKIN. Telefonoz eskatu behar da, 948701811 edo 012 

zenbakietan, OTSAILAREN 21etik aurrera.  

- Ziurtagiri digitala baduzu, Tafallako Udaleko erregistro telematikoan aurkez dezakezu aurreinskripzioa – 

https://sedeelectronica.tafalla.es/carpeta-ciudadana/ 

Oharra: EZ bete hutsune ilunak. IRAKURRI informazio orokorra eskabide-orria bete baino lehen  

1. HAURRAREN DATUAK. 

Izen abizenak …………………………………………………………………………………….………………..………………...… 

Jaioteguna…….. ……………………………………………………………………………….……………………………………….  

Helbidea………………………………………………………………………..…….Nazionalitatea …….…………….……………… 

Ama edo tutorearen telefonoa ………………………………… Aitaren edo tutorearen telefonoa…………………………………….. 

 

2. 2. PUNTUAZIOAREN BAREMOA. 

2.1. FAMILIAREN OSAERA  
- Bi seme-alaba edo gehiagoren plaza eskaera, deialdi berean (plaza erreserba eta jaiogabea barne) 

- Guraso bakarreko familiaren tituloa edo froga  

- Familia ugaritsua titulua  

- Familia-unitateko edozein kidek %33ko  minusbaliotasun fisiko, psikiko edo sentsoriala  

- 6 urtetik beheko bi seme-alaba edo gehiago dituzten familiak  (puntu bat seme-alaba bakoitzeko) 

 

2.2. GURASOEN EDO LEGEZKO ARDURADUNEN LAN EDO IKASKETEN EGOERA  

Familia orokorrak  
- Lan egiten duen guraso bakoitzeko, ikasketa arautuak eginez edo  ezintasun iraunkor absolutuko edo balioezintasun handiko egoera dagoenean  

- Lana bilatzen ari den guraso bakoitzeko 

 

Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak  
- Lan egiten duen gurasoa, ikasketa arautuak eginez edo ezintasun iraunkor absolutuko edo baliezintasun handiko egoera dagoenean  

- Lana bila dabiltzanean gurasoa  

 

Zaintza eta jagoletza esklusiboa duen gurasoa,  guraso bakarreko familia edo guraso bakarreko familia egoeran dagoena izan gabe  

- Lan egiten duen gurasoa, ikasketa arautuak eginez edo ezintasun iraunkor absolutuko edo baliezintasun handiko egoera dagoenean  

- Lana bila dabiltzanean gurasoa  

 

2.3. PER CÁPITA ERRENTA   

Tramo - puntuazioa   

 

2.4. BIZILEKUA EDO LANTOKIA     

- Familiaren bizilekua                                                                                                          

- Tafallan lan egiteagatik                                                                  

 

2.5. BESTE IRIZPIDEAK (egoera bereziak)   

                                                                                                                                               

                                                                                                                                             BAREMOA OSOTARA 

 

3. HIZKUNTZA EREDUAREN AUKERAK : 
Lehen aukera: Euskara/Gaztelania eredua                                    Gaztelania eredua 

                       

Bigarren aukera: Plaza hutsak dituen bietako batean. 
 

4. AITA, AMA EDO TUTOREAREN ZINPEKO AITORPENA. 

…………………………………………………………………………………………jaunak/ andereak 

adierazten du eskaera honetan eta dokumentazioan ageri diren datuak egiazkoak direla. 

 

……………..……………, 202…..(e)ko ………………..-ren …..-(e)a                      Aitaren, amaren edo legezko arduradunaren sinadura 

 

 

 
OHARRA: ARGITARATUTAKO ZERRENDETAN EZ DA HAURREN IZENIK AGERTUKO, UDALAK EMANDAKO ERREGISTRO 

ZENBAKIA ETA LORTUTAKO PUNTUAK BAINO EZ DIRA JARRIKO. 
 

La Escuela Infantil de Tafalla Haur Eskola está cofinanciada por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 
Tafallako Haur Eskola Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak finantzatzen du 

  

 


