SOL·LICITUD MATRÍCULA CURS 2020- 2021
Dades de l’alumne/a
COGNOMS:
NOM:
CARRER I NÚMERO:
POBLACIÓ:
DATA DE NAIXEMENT:

CP:
LLOC DE NAIXEMENT:

Dades de la mare i el pare o del tutor o tutora legal
COGNOMS DE LA MARE/ TUTORA:
NOM:
TELÈFONS:
CORREU ELECTRÒNIC:
LLOC DE TREBALL:

DNI:

COGNOMS DEL PARE/TUTOR:
NOM:
TELÈFONS:
CORREU ELECTRÒNIC:
LLOC DE TREBALL:

DNI:

Serveis (marca amb una creueta els serveis que utilitzareu)
Servei de menjador:
Es quedarà sempre
Es quedarà a vegades
No es quedarà mai
Servei d’acollida matí (8.00 a 8:45):
Es quedarà sempre
Es quedarà a vegades
No es quedarà mai
L’assistència:
Horari partit “sense dinar” i amb “berenar” (8.45 a 12.00 i de 15.00 a 17.00)
Horari partit “dinant” i “berenant” (8.45 a 13.00 i de 15.00 a 17.00)
Horari seguit tot el dia “dinant i berenant” (8.45 a 17.00)
Matí “sense dinar” (8.45 a 12.00)
Matí i dinar (8.45 a 13.00)
Matí, dinar i migdia (8.45 a 15.00)

Data d’incorporació

Prats de Lluçanès,

de

de

Signatura del pare/mare/tutor/tutora

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals recollides i qualsevol altra dada personal que es demani s'integraran en una base de dades de l'Ajuntament del Prats de
Lluçanès que té per finalitat el seguiment de l'ocupació de les places escolars, la gestió de les incidències que se'n puguin derivar i la
comunicació i informació als usuaris de qualsevol qüestió relacionada amb el servei que es presta. Les dades personals recollides estaran
protegides d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.

Informació general
1. La sol·licitud de matrícula, que ha de ser única, s’ha d’enviar per correu electrònic a
l’adreça oficial de l’escola bressol: lapitota@pratsdellucanes.cat
2. En el cas excepcional que no es pugui enviar la sol·licitud per correu electrònic, podeu
demanar cita prèvia trucant a l’escola bressol: 93 856 06 26
3. El centre no podrà percebre cap quantitat pel concepte de preinscripció o reserva de plaça.

Instruccions per formalitzar la sol·licitud
1. Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud.
2. S’han d’emplenar totes les dades, amb lletra clara i majúscula i amb bolígraf.

Documentació identificativa que cal adjuntar:
1. Enviar fotografiat o escanejat, l’original i fotocòpia del DNI del/la sol·licitant, l’original i
fotocòpia del llibre de família i l’original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
de l'alumne o alumna.

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals recollides i qualsevol altra dada personal que es demani s'integraran en una base de dades de l'Ajuntament del Prats de
Lluçanès que té per finalitat el seguiment de l'ocupació de les places escolars, la gestió de les incidències que se'n puguin derivar i la
comunicació i informació als usuaris de qualsevol qüestió relacionada amb el servei que es presta. Les dades personals recollides estaran
protegides d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.

