
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Isabel Besora 
 

 

 

   FITXER DE DADES BÀSIQUES PER AL REGISTRE INFORMÀTIC DEL CENTRE 
 

Dades de l’infant 

Nom i Cognoms : ................................................................................. 

Data de naixement:.....................................................              

 Nen   Nena  

Lloc de naixement: .............................................Província:  .......................... .....País: ...........................  

Nacionalitat: ................................................ Naixement fora Catalunya   Naixement fora Espanya  

Si ha nascut fora de Catalunya, data d’entrada al sistema educatiu català: ............................................... 

Llengua que es parla a casa: ......................................  Llengües que entén:........................................... 

Curs en el que es matricula: 

P3  P4  P5  1r  2n  3r  4t  5è  6è  

Escola o Llar d’infants de procedència: .................................................. Localitat: .................................... 

DNI / NIE / Passaport: .......................... Número Tarja sanitària: ............................................................... 

Observacions mèdiques a destacar: ........................................................................................................... 

Si l’infant té Necessitats Educatives Especials, cal assenyalar quines: ..................................................... 

El domicili de l’infant és el mateix que:  Ambdós tutors   Mare   Pare   

 

Dades del primer responsable: Pare/Mare/Tutor legal 

Cognoms: .............................................................. Nom: ............................ Data de naixement: .............. 

Adreça: ................................................................................ Número: ........... Pis: ........... Porta: ............... 

Codi Postal: .............................. Localitat: ........................................... Província: ...................................... 

DNI / NIE / Passaport: .................................... Estudis: .................................. Professió: .......................... 

Telèfon:....................................................  c-electrònic: ...................................... 

 
Dades del segon responsable: Pare/Mare/Tutor legal  

Cognoms: .............................................................. Nom: ............................ Data de naixement: .............. 

Adreça: ................................................................................ Número: ........... Pis: ........... Porta: ............... 

Codi Postal: .............................. Localitat: ........................................... Província: ...................................... 

DNI / NIE / Passaport: .................................... Estudis: .................................. Professió: .......................... 

Telèfon: ........................................................  c-electrònic: ...................................... 

Més dades  

Altres telèfons: 1r _____________________(....................) 2n ____________________(....................) 

 

Reus, ........ de ........................... de 2021 

Signat: 

     Nom: ______________________________ 

Nota informativa: Les dades personals recollides en aquest formulari s’integraran en una base de dades del Departament 
d’Educació que té per finalitat el seguiment de l’ocupació de les places escolars sostingudes amb fons públics. Aquestes dades 
estaran protegides d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
personal. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Isabel Besora 
 

 

OPCIÓ RELIGIOSA 

 
 

A l’atenció de la Direcció de l’Escola Isabel Besora: 

 
Volem que el nostre infant: ________________________ 

rebi Formació Religiosa 

 

 CATÒLICA 

 
o que realitzi 
 

 EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 
 

Cal marcar una de les dues opcions amb una creu. 

 

 

Signat: 

 

 

 

Nom: ______________________________ 

 

Reus, .......... de ........................ de 2021 

 

 

 

Nota: Els pares, mares o tutors dels alumnes, poden modificar l’opció feta, abans del 

començament de cada curs escolar. En aquest cas, la rectificació s’ha de comunicar per 

escrit a la direcció del Centre abans de l’inici del curs. 

 


