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MATRICULACIÓ A L’ESCOLA BRESSOL PÚBLICA MUNICIPAL MARRECS

DADES DE L’INFANT

DADES FAMILIARS

CURS ESCOLAR

Nom i 
cognoms

Lloc de
naixement

Domicili

Localitat

Nom Parentiu Telèfon

Persona 
a avisar 
en cas 

d’accident

Telèfon 
casa

Data de
naixement

CP

MARE / TUTORA

PARE / TUTOR

Nom i 
cognoms

Nom i 
cognoms

DNI/CIF/NIE/
Passaport

DNI/CIF/NIE/
Passaport

Lloc de
naixement

Lloc de
naixement

Horari 
laboral

Horari 
laboral

Correu
electrònic

Correu
electrònic

Telèfon 
mòbil mare

Telèfon 
mòbil pare

Professió

Professió

Estudis

Estudis

Data de
naixement

Data de
naixement



D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interesada que les dades 
facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern amb la finalitat de procedir a la gestió de les inscripcions 
de l’Escola Bressol Municipal Marrecs. Així mateix s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre de l’Ajuntament.
(1) D’acord amb l’article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, els infants tenen el dret a rebre l’educació infantil i el primer cicle de 
l’educació primària en llur llengua habitual. A aquests efectes, els pares, mares o tutors/ores dels i de les alumnes, que desitgin que els seus fills o filles 
rebin els primers ensenyaments en llengua castellana, ho hauran de sol·licitar a la direcció del centre en el qual resultin admesos un cop formalitzada la 
matrícula.
(*) Aquest servei es paga apart i només és per als infants a partir d’1 any. Comença a funcionar a partir del mes d’octubre.

DADES MÈDIQUES SIGNIFICATIVES

HORARIS

SERVEI DE MENJADOR

SERVEI D’ACOLLIMENT

L’infant està seguint el calendari de vacunacions?

Observacions importants (al·lèrgies, malalties, accidents, antecedents familars…)

Quin horari farà l’infant?

Us interessaria utilitzar aquest servei?

Utilització del servei d’acolliment?

En cas afirmatiu, indiqueu quin

• Utilització del servei d’acolliment de 8.30 a 9 h,  
(a partir del mes d’octubre i sense cost afegit) 

• Utilització del servei d’acolliment ampliat per 
a infants de més d’un any, a partir del mes 
d’octubre. (Important: No es pot fer ús simultani 
de les dues franges horàries)   

Altres vacunes 
fora de les 

obligatòries

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

Matí (De 8 
a 8.30 h)

Tarda (De 17
a 17.30 h)

Signatura mare, pare o tutor/a

Sant Just Desvern, de/d’ de


