
Número de matrícula:

Data de la matrícula: 

Data de la baixa:

Dades personals de l'alumne/a

Cognoms i nom Document d'identificació Núm.

Data de naixement Lloc 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

Municipi Codi postal

Adreça electrònica

Dades mèdiques significatives

Nombre de germans Lloc que ocupa entre els germans Llengua o llengües familiars

Dades d'escolarització

Nom del centre Codi Municipi

EBM Les Tres Bessones Les Franqueses del Vallès

Observacions

Signatura pare, mare, tutor/a o guardador/a Segell del centre Vistiplau del director/a

Nom i cognoms Nom i cognoms

Lloc i data

Fitxa de dades bàsiques

@

0 8 508 0 6 8

(fotografia 

de l'alumne/a)



Dades bancàries

Banc / Caixa

IBAN

Nom del/s titular/s

−

−

-

-

Signatura pare, mare, tutor/a o guardador/a

Nom i cognoms

Lloc i data

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.

El sotasignant es compromet a: 

Ser puntual en les entrades i sortides de l'infant al Centre.

Acomplir la normativa del Centre

       SÍ autoritzo, LLIURE I EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l´única finalitat de Sol·licitud  matricula a les Escoles Bressol Municipal 

Tot això de conformitat amb l’article 5 i 6 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

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
secretaria@lesfranqueses.cat i també davant del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut o al correu jose.algar@lesfranqueses.cat.

Abonar les mensualitats encara que l'infant no assisteixi a l’escola (estan contemplades en 11 mesos, de setembre a

juliol).


