NIALU:
Núm Matrícula:

Matrícula

Curs escolar:

2020-2021

Nivell sol·licitat:

Instruccions per emplenar-la correctament:
Si l'adreça postal del primer i del segom tutor és la mateixa, no cal que empleneu la segona.

Dades de l'alumne
Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

Sexe:

DNI:

Nacionalitat:

Centre procedència:

NEE Si / No

Data naix./data res.Catalunya:

Lloc naixement:

Prov. naixement:

País naixement:

Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

Parentiu:

DNI:

Data naixement:

Lloc naixement:

Nacionalitat:

/

Dades del primer tutor

Mòbil:

SMS: Si/No

Tel.Casa:

Tel. Feina:

Adreça:

E-mail:

CP:

Localitat:

Dades del segon tutor
Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

Parentiu:

DNI:

Data naixement:

Lloc naixement:

Nacionalitat:

Mòbil:

SMS: S/N

Tel.Casa:

Tel. Feina:

Adreça:

E-mail:

CP:

Localitat:

Altres dades a omplir
Te germans al centre?
EIP - escollir amb una X entre:

Nombre de germans/lloc que ocupa
Religió Católica:

/
Educació en valors:

El Centre té com a titularitat a una entitat privada, la qual té subscrit concert educatiu amb la Generalitat de
Catalunya, obligant- se a la gratuïtat de l'ensenyament en el nivell d'ensenyament obligatori, tret d'aquells serveis
o activitats que no contempla la financiació que atorga l'administració i que són acceptades lliurement per les
famílies en el moment de formalitzar la inscripció dels seus fills.
El pagament de la mensualitat legalment autoritzada per a l'ensenyament reglat i per els ensenyaments no reglats,
complementaris i extraescolars es realitzarà dins els primers deu dies naturals de cada mes lectiu pel sistema
establert pel centre.
Al fer efectiva la inscripció, DECLARO:
Conèixer i estar plenament d'acord amb el projecte lingüistic del centre, el seu ideari, les activitats complementaries, llengua estrangera que s'imparteix i el projecte pedagògic, assumint la responsabilitat que com a pare/mare
o tutor/a del meu fill/a em correspon, acceptant les normes establertes per la direcció, encaminades al desenvolupament de la vida escolar, al manteniment del programa educatiu del Centre i a la formació dels alumnes.
PROTECCIÓ DE DADES
La Disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, estableix que
“Els pares o tutors i els propis alumnes hauran de col·laborar en l'obtenció de la informació a la qual fa referència
aquest article. La incorporació d'un alumne a un centre docent suposarà el consentiment per al tractament de les
seves dades i, si escau, la cessió de dades procedents del centre en el qual hagués estat escolaritzat amb
anterioritat, en els termes establerts en la legislació sobre protecció de dades. En tot cas, la informació a la qual es
refereix aquest apartat serà l'estrictament necessària per a la funció docent i orientadora, no podent tractar-se
amb finalitats diferents de l'educatiu sense consentiment exprés.”
Responsable: COL·LEGI MARTÍ. Finalitat: Desenvolupament de les funcions docents i orientadores pròpies del Centre i
amb les finalitats administratives relacionades amb aquestes funcions. Legitimació: Execució del contracte de prestació
de docència. Normativa educativa bàsica. Destinataris: A ningú, excepte obligació legal o consentiment. Drets:
Pot accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s'esmenten en la nostra Política de Privadesa.
Informació addicional: Consulteu la Política de Privadesa que trobareu a la nostra pàgina web http://escolamarti.com/

Terrassa, a

de

20

Signatura, pare/mare/tutor
Documentació
- Full matrícula
- Full autoritzacions
- Full domiciliació bancària
- Carta compromís educatiu
- Fotocópia llibre de família o full de registre civil
- Fotocópia DNI alumne i pares o tutors legals

- Fotocòpia tarja sanitària (CatSaut)
- Fotocópia carnet de vacunes
- En cas de separació o divorci dels pares, fotocòpia sentència custòdia fills
- Fotocòpies notes curs actual i 1r ESO informe competències bàsiques
- Dues fotos carnet E. Infantil

