
PROPUESTA ESCOLAR PARA TRATAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO PRIVADO 
PROPOSTA ESCOLAR PER A TRACTAMENT PSICOPEDAGÒGIC PRIVAT

AÑO ANY 
    2022

MOTIVO: SOLICITUD DE AYUDA MUNICIPAL     MOTIU: SOL·LICITUD D'AJUDA MUNICIPAL

El/la psicopedagogo/a escolar   
El/la psicopedagog/a escolar

El/la alumno/a  L'alumne/a

que cursa  
que cursa

en el centro docente  
en el centre docent

recibe los siguientes recursos:  rep els següents recursos:

APOYOS 
SUPORTS

(Número de sesiones semanales) 
(Nombre de sessions setmanals)

 AULA PT 
 AULA PT

(Número de sesiones semanales) 
(Nombre de sessions setmanals)

AULA AL    
AULA AL

(Número de sesiones semanales) 
(Nombre de sessions setmanals)

OTROS   
UNS ALTRES especificar   especificar

propone la asistencia a tratamiento privado de:   proposa l'assistència a tractament privat de:

Benidorm, a de 2021

Firma y sello del profesional  
Firma i segell del professional

Transtornos específicos del aprendizaje 
Transtorns específics de l'aprenentatge

Número de  sesiones semanales 
recomendadas (máx. 2) 
Nombre de sessions setmanales 
recomanades (màx. 2)

Tipo de transtorno   Tipus de transtorn

Lenguaje oral  
Llenguatge oral

Tipo de transtorno   Tipus de transtorn

Tipo de transtorno   Tipus de transtorn
Transtornos de conducta, 
inadaptación escolar 
Transtorns de conducta, 
inadaptació escolar

Sesiones semanales  
recomendadas (máx. 1) 
Sessions setmanales  
recomanades  (màx. 1)

Estimulación temprana 
Estimulació primerenca

Número de  sesiones semanales 
recomendadas (máx. 2) 
Nombre de sessions setmanales 
recomanades  (màx. 2)

Tipo de transtorno   Tipus de transtorn

Objetivos pretendidos Objectius pretesos

Evaluación de objetivos con respecto a la convocatoria anterior 
Avaluació d'objectius respecte a la convocatòria anterior

NOTA: No se pueden incluir refuerzos escolares que tengan como objetivo 
             la mejora de las calificaciones académicas 
            No es poden incloure reforços escolars que tinguen com a objectiu la 
            millora de les qualificacions acadèmiques

*Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta al dorso. 
 Abans de firmar la sol·licitud, ha de llegir la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta darrere. 

ACI ACIS Repetición curso

Altas capacidades 
Altes capacitats

Sesiones semanales 
 recomendadas (máx. 1) 
Sessions setmanales  
recomanades  (màx. 1)

Enriquecimiento curricular 
Enriquiment curricular

  
Flexibilización de nivel académico 
Flexibilització de nivell acadèmic 
 

Número de  sesiones semanales 
recomendadas (máx. 2) 
Nombre de sessions setmanales 
recomanades (màx. 2)

1

1



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES  

Responsable: Ayuntamiento de Benidorm  

Finalidad: Gestionar las solicitudes relativas a la concesión de ayudas competencia de la Concejalía de Educación  

Derechos:  Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad  

Información detallada:  Más información en la url:  https://api.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2021-03/

solicitud_de_ayudas_tratamiento_psicopedagogico_escuelas_de_verano.pdf, a través de dpd@benidorm.org

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS  

Responsable: Ajuntament de Benidorm  

Finalitat: Gestionar la sol·licitud de tractament psicopedagògic privat  

Legitimació: Consentiment de l'interessat / Compliment deure legal / Misió realitzada en interés públic  

Destinataris: No es cediran les dades excepte a les parts interessades i en els casos legalment previstos  

Drets: Accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició  

Informació detallada: Pot consultar información addicional a continuació / a través del correu dpd@benidorm.org  

                      INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 
S'informa a l'interessat que les seues dades personals seran objecte de tractament per part de l'Ajuntament de Benidorm, amb CIF P-3003500J, i situat a la Plaça SS. 
MM. Reis d'Espanya, 03501, Benidorm, Alacant (Responsable del tractament), que té per finalitat l'oferta d'ajudes  destinades a cobrir parcialment la despesa efectuada 
durant l'any 2021 de tractaments privats que reben els escolars amb dificultats i/o trastorns de l'aprenentatge o d'adaptació escolar, bé per no rebre'ls al propi centre 
escolar o perquè, rebent-los, es prescriu que siguen reforçats.  
  
Este tractament està legitimat per:  
            a ) El propi consentiment del titular de la pàtria potestat o tutela sobre el menor. Té dret a retirar el consentiment prestat sense que això afecte la sol·licitud del  

tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. En aquells casos assenyalats, no facilitar el consentiment per al tractament provocarà la 
impossibilitat de gestionar la corresponent sol·licitud. 

           b) El compliment del deure legal per part del responsable, concretament: 
         -Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; 
         -Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; 
         -Ordenança general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Benidorm. 
          c) Les bases de la convocatòria. 
Les dades facilitades no seran cedides excepte als familiars autoritzants del tractament de les dades del menor, al facultatiu sanitari encarregat del tractament, el centre 
educatiu en què està escolaritzat el menor; i en els casos legalment previstos per al compliment de la finalitat indicada, com a altres administracions amb competència 
en la matèria. 
  
El responsable tractarà dades identificatives dels interessats, característiques personals i categories especials de dades (dades de salut). 
En el cas de facilitar dades de tercers, l'interessat que les aporta assumix la responsabilitat d'informar a estos de les qüestions assenyalades en la present clàusula de 
protecció de dades.  
  
Les dades objecte de tractament seran conservades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i se'n conservaran durant 
períodes més llargs sempre que es tracten exclusivament amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístics. 
L'interessat podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat (quan siga procedient) en relació a les seues dades personals 
dirigint-se a l'adreça de correu dpd@benidorm.org o a través del registre de l'Ajuntament, facilitant còpia de la seua DNI o document identificatiu equivalent. Podrà 
dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a presentar una reclamació quan no considere degudament atesa la seua sol·licitut. 
 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS  

Responsable:  Ajuntament de Benidorm  

Finalitat: Gestionar les sol·licituds relativas a la concessió d'ajudes competència de la Regidoria d'Educació 

Drets: Accés, rectificació, supresió, oposició, limitació i/o portabilitat  

Informació detallada:  Més informació  l'url:  https://api.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2021-03/

solicitud_de_ayudas_tratamiento_psicopedagogico_escuelas_de_verano.pdf, a través de dpd@benidorm.org

https://api.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2021-03/solicitud_de_ayudas_tratamiento_psicopedagogico_escuelas_de_verano.pdf
https://api.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2021-03/solicitud_de_ayudas_tratamiento_psicopedagogico_escuelas_de_verano.pdf
file:///mailto:dpd@benidorm.org
file:///mailto:dpd@benidorm.org
https://api.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2021-03/solicitud_de_ayudas_tratamiento_psicopedagogico_escuelas_de_verano.pdf
https://api.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2021-03/solicitud_de_ayudas_tratamiento_psicopedagogico_escuelas_de_verano.pdf
file:///mailto:dpd@benidorm.org

PROPUESTA ESCOLAR PARA TRATAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO PRIVADO  
PROPOSTA ESCOLAR PER A TRACTAMENT PSICOPEDAGÒGIC PRIVAT
AÑO ANY
    2022
MOTIVO: SOLICITUD DE AYUDA MUNICIPAL     MOTIU: SOL·LICITUD D'AJUDA MUNICIPAL
recibe los siguientes recursos:  rep els següents recursos:
propone la asistencia a tratamiento privado de:   proposa l'assistència a tractament privat de:
Benidorm,
2021
Firma y sello del profesional 
Firma i segell del professional
\\libra\documentos\Educación\magarcia\Mis imágenes\LOGOS\AYUNTAMIENTO\AYTO EDUCACIObru.jpg
\\libra\documentos\Educación\magarcia\Mis imágenes\LOGOS\AYUNTAMIENTO\logo_beni_bn_g.jpg
Número de  sesiones semanales recomendadas (máx. 2)
Nombre de sessions setmanales recomanades (màx. 2)
Tipo de transtorno   Tipus de transtorn
Tipo de transtorno   Tipus de transtorn
Tipo de transtorno   Tipus de transtorn
Número de  sesiones semanales recomendadas (máx. 2)
Nombre de sessions setmanales recomanades  (màx. 2)
Tipo de transtorno   Tipus de transtorn
NOTA: No se pueden incluir refuerzos escolares que tengan como objetivo
             la mejora de las calificaciones académicas
            No es poden incloure reforços escolars que tinguen com a objectiu la
            millora de les qualificacions acadèmiques
*Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta al dorso.
 Abans de firmar la sol·licitud, ha de llegir la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta darrere. 
Sesiones semanales
 recomendadas (máx. 1)
Sessions setmanales 
recomanades  (màx. 1)
Número de  sesiones semanales recomendadas (máx. 2)
Nombre de sessions setmanales recomanades (màx. 2)
1
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES         Responsable: Ayuntamiento de Benidorm         Finalidad: Gestionar las solicitudes relativas a la concesión de ayudas competencia de la Concejalía de Educación         Derechos:          Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad         Información detallada:  Más información en la url:  https://api.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2021-03/solicitud_de_ayudas_tratamiento_psicopedagogico_escuelas_de_verano.pdf, a través de dpd@benidorm.org
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS         Responsable: Ajuntament de Benidorm         Finalitat: Gestionar la sol·licitud de tractament psicopedagògic privat         Legitimació: Consentiment de l'interessat / Compliment deure legal / Misió realitzada en interés públic         Destinataris: No es cediran les dades excepte a les parts interessades i en els casos legalment previstos         Drets: Accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició         Informació detallada:         Pot consultar información addicional a continuació / a través del correu dpd@benidorm.org         
                      INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
S'informa a l'interessat que les seues dades personals seran objecte de tractament per part de l'Ajuntament de Benidorm, amb CIF P-3003500J, i situat a la Plaça SS. MM. Reis d'Espanya, 03501, Benidorm, Alacant (Responsable del tractament), que té per finalitat l'oferta d'ajudes  destinades a cobrir parcialment la despesa efectuada durant l'any 2021 de tractaments privats que reben els escolars amb dificultats i/o trastorns de l'aprenentatge o d'adaptació escolar, bé per no rebre'ls al propi centre escolar o perquè, rebent-los, es prescriu que siguen reforçats. 
 
Este tractament està legitimat per: 
            a ) El propi consentiment del titular de la pàtria potestat o tutela sobre el menor. Té dret a retirar el consentiment prestat sense que això afecte la sol·licitud del  tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. En aquells casos assenyalats, no facilitar el consentiment per al tractament provocarà la impossibilitat de gestionar la corresponent sol·licitud.
           b) El compliment del deure legal per part del responsable, concretament:
         -Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions;
         -Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques;
         -Ordenança general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Benidorm.
          c) Les bases de la convocatòria.
Les dades facilitades no seran cedides excepte als familiars autoritzants del tractament de les dades del menor, al facultatiu sanitari encarregat del tractament, el centre educatiu en què està escolaritzat el menor; i en els casos legalment previstos per al compliment de la finalitat indicada, com a altres administracions amb competència en la matèria.
 
El responsable tractarà dades identificatives dels interessats, característiques personals i categories especials de dades (dades de salut).
En el cas de facilitar dades de tercers, l'interessat que les aporta assumix la responsabilitat d'informar a estos de les qüestions assenyalades en la present clàusula de protecció de dades. 
 
Les dades objecte de tractament seran conservades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i se'n conservaran durant períodes més llargs sempre que es tracten exclusivament amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístics.
L'interessat podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat (quan siga procedient) en relació a les seues dades personals dirigint-se a l'adreça de correu dpd@benidorm.org o a través del registre de l'Ajuntament, facilitant còpia de la seua DNI o document identificatiu equivalent. Podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a presentar una reclamació quan no considere degudament atesa la seua sol·licitut.
 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS         Responsable:  Ajuntament de Benidorm         Finalitat: Gestionar les sol·licituds relativas a la concessió d'ajudes competència de la Regidoria d'EducacióDrets: Accés, rectificació, supresió, oposició, limitació i/o portabilitat         Informació detallada:  Més informació  l'url:  https://api.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2021-03/solicitud_de_ayudas_tratamiento_psicopedagogico_escuelas_de_verano.pdf, a través de dpd@benidorm.org
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