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Matrícula curs 2020 - 2021     Infantil                     Primària     
 

Fitxa de l’alumne/a   CURS 

Cognoms  i  nom IDALU  

Data de naixement Nacionalitat 

Localitat de naixement Província  

Sexe Escola de procedència Data incorporació sistema 

educatiu:  

NIF Codi  Targeta Sanitària de l’alumne/a 

Nombre de germans/es Posició que ocupa Llengua familiar 

Activitats  fora de l’escola 

Observacions  generals 

Observacions mèdiques Al·lèrgies 

 

Dades del primer/a tutor/a 

Nom i cognoms 

Data de naixement NIF 

Adreça Codi Postal 

Localitat i província E-mail 

Mòbil  Telèfon fixe 

Professió Estudis 

Dades del segon/a  tutor/a 

Nom i cognoms 

Data de naixement NIF 

Adreça Codi Postal 

Localitat i província E-mail 

Mòbil  Telèfon fixe 

Professió Estudis 

 

Altres telèfons 

Telèfons Indiqueu de qui són Telèfons Indiqueu de qui són 

    

    

 

 
 

 



 

 
Amb qui conviu l’alumne/a? 

 

 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les 

vostres dades seran incorporades al fitxer “Alumnes de centres educatius dependents del Departament d’Educació”, amb la 

finalitat de gestionar l’acció educativa, fer l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de  comunicació amb les 

famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, adoptar el compromís dels alumnes i llurs famílies en el procés educatiu i 

l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer és la direcció del centre 

educatiu. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació  i oposició  mitjançant un escrit adreçat a la direcció del 

centre educatiu. 

 

 
Documentació que cal aportar:   (a omplir per la secretaria del centre)  

 

 

 

 

 

Només en cas de separació de la parella: □   Separació      □  Divorci    

Qui té la custòdia?  □ És compartida  □ mare___________ □ pare __________ 

Qui té la pàtria 

potestat? 
□ És compartida  □ mare___________  □ pare __________ 

Documentació 

aportada:         
□ Sentència judicial  □ Conveni regulador  □Altres  

 

Declaro que les dades que faig constar en aquest document són certes.  

I em comprometo a mantenir-les actualitzades comunicant a secretaria qualsevol canvi o 

modificació. 

Dono el meu consentiment a rebre informacions acadèmiques o relacionades amb el 

funcionament de l’escola a l’adreça electrònica indicada (Reglament General de 

Protecció de Dades , RGPD UE 2016/679). 
 

Signatura:              Mare, pare o tutor/a                                                Mare, pare o tutor/a 

 

 

 

Lloc i data        ____________________________________, ______ de _____________________ de__________

 
 

□ Original i fotocòpia  del  DNI / NIF de les dues persones 

progenitores o tutores 

□ Fotocòpia DNI/NIF  del nen/a,  si en té 

□ Original i fotocòpia  del Llibre de família 

□ 1 Fotografia del nen/a 

□ Original i fotocòpia  de la Targeta Sanitària  del nen/a 

□ Original i fotocòpia  de la cartilla de vacunes del nen/a 

□ Qüestionari  EAP  (facilitat  per  l’escola) 

□ Autorització dels drets d’Imatge 

□ Autorització per a l’ús de serveis  i  recursos digitals a Internet 

□ Carta de compromís educatiu 

Gestio
Texto escrito a máquina
Si no s'ha entregat en paper

Gestio
Texto escrito a máquina

Gestio
Texto escrito a máquina

Gestio
Texto escrito a máquina
Nova documentació 
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