
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Maria de Bell-lloc 
 

DADES PERSONALS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DADES FAMILIARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F I T X A    D E    M A T R í C U L A   -   2 0 2 1 / 2 0 2 2 

Nivell que cursarà: ___________________________________________________________ 

Primer cognom: _____________________________________________________________ 

Segon cognom: ______________________________________________________________ 

Nom: _____________________________________ DNI: ____________________________ 

Data de naixement: _________________________  País: ____________________________ 

Població naixement: ________________________  Província: ________________________ 

Domicili: ___________________________________________________________________ 

Població: _________________________________  Codi Postal: _______________________ 

Targeta sanitària: ____________________________________________________________ 

Centre de procedència: _______________________________________________________ 

DADES PARE, MARE, TUTOR/A 

Nom i cognoms: _____________________________________________________________ 

DNI: ____________________________  Telèfon: __________________________________ 

Domicili:___________________________________________________________________ 

Correu electrònic: ___________________________________________________________ 

 

DADES PARE, MARE, TUTOR/A 

Nom i cognoms: _____________________________________________________________ 

DNI: ____________________________  Telèfon: __________________________________ 

Domicili:___________________________________________________________________ 

Correu electrònic: ___________________________________________________________ 

 

* Si s’escau, aporteu la documentació justificativa de la situació legal del o la menor 
(sentència de custòdia). 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Maria de Bell-lloc 
 

ALTRES INFORMACIONS 
 

 
 
 
ALTRES INFORMACIO 
 

 

 
 
FONS SOLIDARI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SERVEI DE TAQUILLA 

 

 

 

 
AUTORITZACIÓ ÚS DE LA IMATGEi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTORITZACIÓ PER L’ADMINISTRACIÓ DE PARACETAMOL 
 
 
 
 
 

SÍ ☐   NO ☐ 

L’import de la taquilla és de 10€ (5€ són de dipòsit i es tornaran al retornar la clau). S’ha de 
pagar a Secretaria. 

L’Institut Maria de Bell-lloc disposa d’un espai web d’informació i xarxes socials on s’hi fa 
difusió de les activitats que es realitzen al centre. D’acord amb la normativa, us demanem el 
consentiment per poder-hi publicar imatges (fotografies i/o vídeos) del vostre fill o filla. 

AUTORITZO                   SÍ ☐  NO ☐ 

 

Autoritzo el centre educatiu a administrar paracetamol al meu fill o filla, en cas de 
presentar febre superior a 38⁰C de temperatura corporal mentre s’espera l’arribada d’algun 
familiar que el pugui o la pugui portar a casa. 

AUTORITZO                   SÍ ☐  NO ☐ 

 

Vull fer una aportació al fons solidari per a contribuir a que cap alumne/a quedi exclòs 
d’una sortida per motius econòmics. Aquest fons anirà destinat a les famílies que hagin fet 
la sol·licitud a serveis socials i es repartirà equitativament en funció del que s’hagi recaptat. 

Vull aportar:    5 € ☐     10 € ☐                  15 € ☐                   20 €  ☐ 

El cobrament es farà mitjançant gir domiciliat.  

DADES EDUCATIVES RELLEVANTS (dislèxia, TDAH, TEL...) 

 

DADES MÈDIQUES RELLEVANTS (al·lèrgies, malalties...) 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
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AUTORITZACIÓ PER SORTIR DEL CENTRE EDUCATIU EN HORARI LECTIU 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALTRES INFORMACIONS 
 

 
 
 
ALTRES INFORMACIO 
 

 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE i PLA 
D’ORGANITZACIÓ 2021-2022 
 
Declaro que he llegit, he entès i accepto les Normes d’Organització i 

Funcionament del Centre (NOFC) i el Pla d’organització 2021-2022, 

que consten a la pàgina web de l’institut: 

www.agora.xtec.cat/insmariadebell-lloc (vegeu l’apartat menú > 

documents d’organització i gestió de centre). 

 

Nom i cognoms:       Signatura: 

 

 

 

 
i Informació bàsica sobre protecció de dades  
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 	
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei. 	
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres- 
departament.html 

Autoritzo 

Que ____________________________________ major d’edat i amb DNI _______________ 

pugui recollir el meu fill o filla en el centre en cas que jo no ho pugui fer. 

Que ____________________________________ major d’edat i amb DNI _______________ 

pugui recollir el meu fill o filla en el centre en cas que jo no ho pugui fer. 

Que ____________________________________ major d’edat i amb DNI _______________ 

pugui recollir el meu fill o filla en el centre en cas que jo no ho pugui fer. 

Que ____________________________________ major d’edat i amb DNI _______________ 

pugui recollir el meu fill o filla en el centre en cas que jo no ho pugui fer. 
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Departament d’Educació 
Institut Maria de Bell-lloc 
 

 

 
AUTORIZACIÓ PER LA DOMICILIACIÓ DE PAGAMENTS (SEPA)  
INSTITUT MARIA DE BELL-LLOC 

 
CREDITOR  
 

Institut Maria de Bell-lloc 

NIF: Q0801311B  

Domicili: Av. Castell de Montbui, 11  

08415 Bigues i Riells 

 

 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació el deutor autoritza al creditor a enviar 

instruccions a l’entitat del deutor per a carregar al seu compte i a l’entitat per efectuar càrrecs en 

compte d’acord amb les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat 

al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit per la mateixa. 

Podeu obtenir informació addicional sobre els seus dret a la seva entitat financera.  

 

DEUTOR 

 

Nom  
 
 
 
 

NIF  
 
 
 
 

ADREÇA COMPLETA  
 
 
 
 

PAIS  
 
 
 
 

 
 

NÚM. COMPTE/IBAN: 
 
 
 

ES       
 

 

Nom alumne/a: Curs: 

Lloc i data 

 

 

 
 

Signatura 

 

 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva 

normativa de desenvolupament, l'informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti en aquest imprès, seran incorporades a un 

fitxer titularitat de l’Institut Maria de Bell-lloc amb la finalitat de brindar informació sobre l’activitat docent. En qualsevol moment podrà 

exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si s'escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades trucant al 

938656890 o a l’adreça de correu electrònic a8060915@xtec.cat 
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