
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Mil·lenari 
 

segueix al darrere 

 

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA 2015-2016                Infantil       Primària   

Dades de l’alumne/a                                                                                  Curs _______ 

Cognoms  Nom 

Data naixement Nacionalitat 

Sexe: Home    Dona   

DNI/NIE                                                 TIS 

Localitat naixement Província 

Només en cas de separació dels pares:   

Qui té la guarda legal?  És compartida       la mare   el pare  

La pàtria potestat la té:   És compartida       la mare   el pare   

Documentació aportada:        Sentència judicial       Conveni regulador  Altres   

Dades del representant 1:       

Cognoms Nom 

Data naixement Nacionalitat 

DNI/NIE                                                   Sexe: Home    Dona  

Adreça: 

Núm.                  pis                  porta                        Escala 

Codi Postal                          Localitat                                Província 

Estudis:  
 Cap de les següents  ESO/EGB/FP1  BAT/BUP/FP2/CFM  CFS/T. Universitari 

 

Dades del representant 2:       

Cognoms Nom 

Data naixement Nacionalitat 

DNI/NIE                                  Sexe: Home    Dona  

Estudis:  
 Cap de les següents  ESO/EGB/FP1  BAT/BUP/FP2/CFM  CFS/T. Universitari 



 
 
____________________________________________ , com a _________________________ 
 
declaro que les dades que faig constar en aquest document són certes i autoritzo al meu fill/filla 
a realitzar les sortides escolars programades dins del municipi durant la seva escolarització a 
l’escola. 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
 

Us preguem que, en el supòsit de produir-se una modificació relativa a les 
vostres dades, ho comuniqueu a la Secretaria del centre per tal de mantenir-les 
degudament actualitzades. 
 
D’acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades 
seran incorporades al fitxer Alumnat de centres educatius dependents del Departament d'Educació, del qual és 
responsable el Departament d’Ensenyament. La finalitat és educativa i orientadora, i autoritza expressament al 
responsable del fitxer el tractament de les dades amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al centre, carrer Verge del Pilar, 8. 08440 Cardedeu.  

Adreça (pares separats): 

Núm.                  pis                  porta           Escala 

Codi Postal                          Localitat Província 

 

Dades de contacte 
 

Telèfon domicili familiar  

Mòbil mare Mòbil pare 

Adreça electrònica  

Altres(especifiqueu d’on són)  

  

  

Altres dades  

Llengua familiar                                             Llengües que entén 

Escola de procedència  

Població Últim curs fet 

Activitats fora de l’escola 

Observacions mèdiques 


