Número de matrícula:

(fotografia
de l'alumne/a)

Data de la matrícula:
Data de la baixa:

Fitxa de dades bàsiques
Dades personals de l'alumne/a
Cognoms i nom

Document d'identificació

Núm.

Data de naixement

País

Nacionalitat

Nom del pare o representant legal

Document d'identificació

Núm.

Nom de la mare o representant legal

Document d'identificació

Núm.

Adreça domicili familiar

Telèfons habituals

Telèfon d'emergència

Lloc de naixement

Municipi

Codi postal

Adreça electrònica

@
Dades mèdiques significatives

Nombre de germans
Dades d'escolarització
Nom del centre

Observacions

Dades bancàries
Banc / Caixa

IBAN

Nom del/s titular/s

Lloc que ocupa entre els germans

Codi

Llengua o llengües familiars

Municipi

Autorització drets d'imatge
L'Escola Bressol Municipal disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web),
on informa i fa difusió de les activitats. En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o
en grup, els infants que fan les activitats esmentades.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció
d’aquest centre demana l’autorització per poder publicar fotografies i vídeos on aparegui els infants/joves i hi sigui
clarament identificable.
Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre (blocs/web/revistes) cal la corresponent cessió del dret de
comunicació pública expressat per escrit dels afectats o d’aquells que n’exerceixen la pàtria potestat en cas de minoria
d’edat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels infants/joves. Aquesta
cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no aparegui clarament.
- Material elaborat per personal del servei educatiu als espais de difusió de l’activitat educativa ubicats al centre
SI AUTORITZO l’ús de la imatge del meu fill/a en els termes exposats
NO AUTORITZO l’ús de la imatge del meu fill/a en els termes exposats
- Web de l’Escola Bressol i de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
SI AUTORITZO l’ús de la imatge del meu fill/a en els termes exposats
NO AUTORITZO l’ús de la imatge del meu fill/a en els termes exposats
Autorització dades personals
SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l´única finalitat d’
aquesta sol·licitud.
Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o
si no ho autoritza una llei. Tanmateix podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i
oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al correu electrònic
El sotasignant es compromet a:
− Acomplir la normativa del Centre
− Ser puntual en les entrades i sortides de l'infant al Centre.

- Mantenir una assistència continuada de l'infant a l’escola, des del mes de setembre fins al mes de juliol (ambdós
inclosos) llevat de malaltia o causa justificada.
- Abonar les mensualitats encara que l'infant no assisteixi a l’escola (estan contemplades en 11 mesos, de setembre a
juliol).
Signatura pare, mare, tutor/a o guardador/a

Nom i cognoms
Lloc i data

