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Matrícula curs 2020/2021 

Etapa i nivell actual                                              Etapa i nivell previst 

1. DADES DE L’ALUMNE/A 

Cognoms i nom:   ...................................................................      DNI/NIE/Pas.: .................................................. 

Data de naixement: ...............................................................   

Lloc de naixement: ................................................................................................................................................ 

Nacionalitat: ...........................................................................      Nº Seg. Social: ................................................ 

Adreça: ...................................................................................      Codi Postal: ....................................................                

Població: ................................................................................. 

Nombre de germans: ...........              Lloc que ocupa: ................         Llengües familiars: ........................... 

L’alumne viu amb: ..............................................                             

2. DADES DEL RESPONSABLE 1 

Cognoms i nom:  ...................................................................       DNI/NIE/Pas.: ................................................. 

Data de naixement: ..............................................................               

Lloc de naixement: : .............................................................................................................................................. 

Nacionalitat: .........................................................................        Professió: ......................................................... 

Adreça: ................................................................................................................................................................... 

Telèfon mòbil: ...........................................  Altres telèfons de contacte  ...........................       (.......................) 

                                                                                                                       ...........................       (...................... ) 

3. DADES DEL RESPONSABLE 2 

Cognoms i nom:  ...................................................................       DNI/NIE/Pas.: .................................................. 

Data de naixement: ..............................................................             

Lloc de naixement: : ............................................................................................................................................... 

Nacionalitat: ..........................................................................         Professió: ........................................................ 

Adreça: .................................................................................................................................................................... 

Telèfon mòbil: ...........................................  Altres telèfons de contacte  ...........................       (.......................) 

                                                                                                                       ...........................       (...................... ) 

 

4. DADES BANCÀRIES (En el cas de quotes abonades pels 2 responsables, anoteu els 2 nº de compte i el %) 

Cognom i nom del titular:                                                                                    DNI/NIE/P.: 

Nº IBAN E S     
 

        
 

        
 

    
 

    
 

                

 Percentatge ........ 

Cognom i nom del titular:                                                                                    DNI/NIE/P.: 

Nº IBAN E S     
 

        
 

        
 

    
 

    
 

                

Percentatge ........ 
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Condicions de la prestació de serveis 

 

Jo .................................................................................... amb DNI................................................, com a 

mare/pare/tutor/a legal de l’alumne/a .................................................................................................. 

 

Declaro que:  

 

1- He llegit i accepto les Normes de Funcionament del centre, conec la normativa de l’escola i 

col·laboraré amb el centre en l’educació del meu fill/filla.   

2- He llegit i accepto la Carta de Compromís Educatiu del centre  .   

3-He estat informat que està prohibit enregistrar i fer públics imatge, vídeo o so de qualsevol membre de la 

comunitat educativa. En cas de l’ús d’imatges, vídeos o gravacions sonors sense autorització expressa per 

escrit d’un docent del centre, els responsables en són els pares o tutors legals (en cas de ser menors).el 

meu fill/ la meva filla no pot dur a escola aparells  que permetin la gravació d’imatges o la realització de 

fotografies dins el centre i que com a pare, mare o tutor legal, en seré responsable de les conseqüències 

que comportin el fet de gravar o utilitzar aquestes imatges sense el permís dels qui hi apareixen.  

 

AUTORITZACIONS DIVERSES: 

AUTORITZACIÓ PER A PARTICIPAR EN SORTIDES LOCALS ORGANITZADES PEL CENTRE 

                Autoritzo                   No autoritzo 

El meu fill/la meva filla a participar en les sortides culturals i altres activitats locals incloses en la 

programació i en les sortides puntuals organitzades per al seu nivell mentre duri la seva escolarització al 

Centre Educatiu Cor de Maria - Sant Josep. Tanmateix, autoritzo al Centre perquè faci servir la informació 

i les dades del/de la meu/meva fill/a o tutelat/da que siguin adients per a desenvolupar l’activitat i 

apodero a la persona que el Centre designi a fi i efecte que em representi en cas de necessitat. Es pot 

revocar el consentiment en qualsevol moment. 

 

PERMÍS PER A TRACTAMENT MÉDIC URGENT 

                Autoritzo                No autoritzo 

a l’escola perquè, en el cas de la necessitat d’un tractament mèdic o d’una intervenció quirúrgica urgent i 

no se’m pugui localitzar*, autoritzo al responsable de l’activitat a signar la conformitat del tractament o de 

la intervenció mentre duri la seva escolarització al C.E. Cor de Maria - Sant Josep 

*Es molt important que aneu actualitzant els telèfons de que disposa el centre i avisar el centre de qualsevol canvi 
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https://www.fundaciocordemariasantjosep.com/l-escola/documentaci%C3%B3/documentaci%C3%B3-estrat%C3%A8gica/
https://www.fundaciocordemariasantjosep.com/l-escola/documentaci%C3%B3/documentaci%C3%B3-estrat%C3%A8gica/
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http://www.fundaciocordemariasantjosep.com/l-escola/documentaci%C3%B3/documentaci%C3%B3-estrat%C3%A8gica/
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Nom i Cognoms de l’alumne: ...........................................................................................                                                                                                       

 

AUTORITZACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE LA IMATGE, DE LA VEU I DELS TREBALLS 

                Autoritzo                No autoritzo 

. Que el meu fill/filla pugui aparèixer a fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars 

lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en pàgines web del centre, 

en les xarxes socials de l’escola, filmacions destinades a difusió pública no comercial, revistes o 

publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu i presentacions digitals. 

. Que el material elaborat pel meu fill/filla pugui ser publicat en els espais de comunicació abans 

esmentats, amb finalitat educativa. 

. Que el nom de l’alumne/a pugui ser publicat en els espais de comunicació abans esmentats amb 

finalitat educativa. 

Aquesta autorització és vàlida mentre duri la seva escolarització. Es pot revocar el consentiment en 

qualsevol moment. 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Fundació Cor de Maria – Sant Josep. 
Finalitat: registre d’alumnes que es volen matricular al centre. Gestió i organització dels serveis del centre. Tramesa 
d’informació. 
Legitimació: en compliment de la prestació de serveis docents (art. 6.1.b RGPD) i en compliment d’obligacions legals (art. 6.1.c 
RGPD). 
Destinataris: les dades es comunicaran a l’Administració tributària, i a entitats bancàries amb finalitat de cobrament de les 
quotes. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud 
de la limitació adreçant-se a b7003288@xtec.cat. 
> Podeu consultar informació addicional i detallada sobre la política de protecció de dades 
a www.fundaciocordemariasantjosep.com 
 

Sant Feliu de Guíxols  a        /         /       

Signatura del pare/mare/tutor legal  
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http://www.fundaciocordemariasantjosep.com/
http://www.fundaciocordemariasantjosep.com/la-fundaci%C3%B3/el-car%C3%A0cter-propi/pol%C3%ADtica-de-protecci%C3%B3-de-dades/
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