MATRÍCULA
CURS 20___ /20___
1.- DADES DE L’ALUMNE/A
Cognoms

Nom

Data de naixement

Nivell escolar

País de naixement

Nacionalitat

2.- DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL
Cognoms
Nom

Document d’identificació
DNI/NIE/ passaport

Núm.

Parentiu: ____________________ Professió_________________________________
Telèfon: _____________________
Correu electrònic:________________________________

Cognoms

Nom

Document d’identificació
DNI/NIE/ passaport

Núm.

Parentiu: ____________________ Professió_________________________________
Telèfon: _____________________
Correu electrònic:________________________________
C/ Sagrada Família, 15-21
08017 Barcelona

Tel.: 932047803
info@casasagradafamilia.org

Domicili a: ____________________________________________________________
Codi Postal: ____________________
Població: ________________________________________________
Germans/es:

___ sí (núm. ___ )

___ no

Ordre entre els germans que ocupa l’alumne/a ___
Llengua familiar habitual: _______________________________________________
Dades de salut significatives: _____________________________________________
_____________________________________________________________________
Prové d’un altre centre educatiu:

Sí

No

En cas afirmatiu, quin: __________________________________________________

3.- UTILITZACIÓ DE SERVEIS
TOT EL CURS

PUNTUALMENT

Servei d’acolliment matinal de 8:00h a 9:00h
Escolarització de matí de 9:00h a 12:00h
Escolarització de tarda de 15:00h a 17:00h
Servei de permanència de 17:00h a 18:00h
Servei de menjador de 12:00h a 15:00h

C/ Sagrada Família, 15-21
08017 Barcelona

Tel.: 932047803
info@casasagradafamilia.org

4.- PER QUINA VIA ENS HEU CONEGUT? ____________________________________
_____________________________________________________________________
OBSERVACIONS: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

En/Na _______________________________________ pare, mare o tutor/a legal del
nen/a _________________________________________ DECLARA que ha concertat
els serveis indicats. Així mateix DECLARA que les dades aportades són certes i coneix,
accepta i es compromet a complir les normes que regulen la Llar d’Infants Casa de la
Sagrada Família.
Signatura:
__________________________
Lloc i data _____________________________
Data d’incorporació efectiva.

Data de baixa definitiva.

LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA DE LA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA és Responsable del tractament de
les vostres dades conforme al RGPD, la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal
vigent en matèria de protecció de dades personals, amb la finalitat de dur a terme l’acció educativa del vostre fill/a.
Seran conservades mentre es mantingui aquesta relació i durant el temps legalment establert. No es comunicaran a
tercers a excepció d’obligació legal. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació
i oposició a C/ Sagrada Família, 15-21, 08017, Vallvidrera, Barcelona, o enviant un correu electrònic a
protecciodedades@casasagradafamilia.org. Per a qualsevol reclamació podeu dirigir-vos a www.aepd.es.
Per a més informació podeu consultar la nostra política de privacitat a:
https://www.casasagradafamilia.org/politica-de-privacitat/.

C/ Sagrada Família, 15-21
08017 Barcelona
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(Resguard de reserva de plaça a la Llar)

Per al curs 20____ /20____ cal abonar la quantitat de ______ € en concepte de
reserva de plaça. Aquest import no es retornarà en el moment de la baixa o de no
arribar a venir.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Nom de l’alumne/a : __________________________________
Data: _____________________
Signatura:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S’ha rebut de l’alumne/a: _____________________________________la quantitat de
______ € en concepte de reserva de plaça pel curs 20___/20___.

Data____________________________

C/ Sagrada Família, 15-21
08017 Barcelona

Segell

Tel.: 932047803
info@casasagradafamilia.org

En/Na ___________________________________________________________amb
DNI/NIE núm. ____________________________com a pare, mare o tutor del nen/a
___________________________________________, en l’acte de formalització de la
matrícula escolar
DECLARO QUE
1.- He concertat els serveis indicats estant informat dels horaris i les normes que
regulen el funcionament de la Llar d'Infants, per a les quals manifesto compromís
d'acceptació i de compliment.
2.- He estat informat de la subvenció que acostuma a rebre la Llar d’Infants per al seu
sosteniment, tant del Departament d’Ensenyament com de la Diputació de
Barcelona. Talment sóc coneixedor/a que la Fundació titular de la Llar destina una
partida econòmica anual per cobrir la diferència que esdevé entre la part
subvencionada més les quotes familiars i el cost real de la plaça que ocupa cada
infant.
3.- Renuncio a rebre cap import econòmic d’aquelles subvencions de l'Administració
Pública que vagin destinades a minorar les quotes mensuals o a qualsevol altre
concepte relacionat, a favor de la Fundació Casa de la Sagrada Família que els ha
avançat prèviament.
Als efectes oportuns, signo a Barcelona, a ____de ___________________ de 20___.

Signat:
Nom complet del pare, mare i/o tutor legal
LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA DE LA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA és Responsable del tractament de
les vostres dades conforme al RGPD, la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal
vigent en matèria de protecció de dades personals, amb la finalitat de dur a terme l’acció educativa del vostre fill/a.
Seran conservades mentre es mantingui aquesta relació i durant el temps legalment establert. No es comunicaran a
tercers a excepció d’obligació legal. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació
i oposició a C/ Sagrada Família, 15-21, 08017, Vallvidrera, Barcelona, o enviant un correu electrònic a
protecciodedades@casasagradafamilia.org. Per a qualsevol reclamació podeu dirigir-vos a www.aepd.es.
Per a més informació podeu consultar la nostra política de privacitat a:
https://www.casasagradafamilia.org/politica-de-privacitat/.
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