PATRONAT MUNICIPAL
ESCOLA BRESSOL DE CABRILS

Sol·licitud de matrícula pel curs 2018-2019 de l’Escola Bressol

Dades de l'alumne/a
Nom.......................................... Cognoms.............................................................................. DNI/NIE/Passaport ................................
Tipus de via ......... Adreça..................................................................................................... núm. .......... Pis............ Porta................
CP........................ Municipi......................................................... Telèfon.............................. Targeta Sanitària...................................
Data de naixement........../........../............ País naixement ................................................... Nacionalitat.............................................
Nen

Nena

Curs

0-1

1-2 2-3

Necessitats educatives específiques

Sí

No

Germans bessons

L’alumne/a té una discapacitat, malaltia crònica o algun tipus d’intolerància i/o al•lèrgia
(en aquest cas caldrà aportar l’informe mèdic pertinent)

Dades del pare, mare i/o tutors legals

DNI/NIE/Passaport (1) (2) ................................

Nom i Cognoms.......................................................................................................

DNI/NIE/Passaport (1) (2) ................................

Nom i Cognoms.......................................................................................................

Telèfon 1........................................ Telèfon 2........................................

Nombre persones unitat familiar........................................

Adreça electrònica on voleu rebre informació de la preinscripció .........................................................................................................

Sol·licitud de la jornada escolar

Opció 1: de 8:45 a 12h i de 15 a 17h
Opció 2: de 8:45 a 13h i de 15 a 17h
Opció 3: de 8:45 a 12h
Opció 4: de 8:45 a 13h
Menjador
Acollida

Bonificació del 5% de la mensualitat

Per tenir dos fills matriculats al centre al llarg del curs 2018-19,
Per formar part d'una família nombrosa o monoparental empadronats a Cabrils
Les bonificacions cal sol·licitar-les per instància genèrica al registre de l’Ajuntament de Cabrils

Informació addicional

En el cas de pares o tutors que no tinguin NIF o NIE (només passaport), s’haurà d’acreditar documentalment la renda del país
d’origen, acompanyat de la corresponent declaració jurada. També hauran d’acompanyar al full de matrícula el document emès per
la seva entitat bancària on consti compte corrent amb 24 dígits format SEPA a l’estat espanyol i el/s titular/s i NIF/NIE o passaport
dels mateixos i identificació dels mateixos.
En el cas de separació o divorci, si la custòdia és compartida tots dos tutors es computaran com a membres de la unitat familiar
(només en el cas que hi hagi custòdia no compartida s’haurà d’acompanyar la matrícula de sentència de separació o divorci

completa. En aquest cas el tutor que no tingui la custòdia no comptarà com a membre de la unitat familiar, però s’afegirà a la renda
del tutor la pensió que la sentència tingui estipulada).
En el cas que a la família hi hagi un infant en acolliment, s’ha d’aportar la documentació justificativa pertinent.

Domiciliació bancària

IBAN............Entitat............Oficina.............DC.........Nº Compte.......................................................................

Declaració del pare/mare o tutor/a legal

Jo................................................................................................com........................................................,
declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document, i matriculo al meu fill/a a l’escola bressol de Cabrils.

Signatura pare/mare/tutor-a

Signatura pare/mare/tutor-a

A Cabrils,..............de........................................del 201...

La signatura del full de matrícula amb tarifació social a l’escola bressol implica, d’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015 del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’autorització del/s tutor/s per tal que l’Ajuntament obtingui de forma directa per
mitjans telemàtics la informació relativa a la renda de l´Agència Estatal Tributària
NO autoritzo a l’Ajuntament de Cabrils a fer la consulta telemàtica de dades dels documents
Les dades sol·licitades estan protegides d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, les dades de la sol·licitud s’incorporen al fitxer d’escolarització d’alumnes, del qual és responsable l’Escola Bressol
Germana Rosa Aymerich. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament
de Cabrils.

