AJUNTAMENT DE MUSEROS
REGIDORIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I PROMOCIÓ
LINGÜÍSTICA

A

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA PER A
L’ESCOLA INFANTIL DE PRIMER CICLE
MUNICIPAL DE MUSEROS

CURS ESCOLAR
2019-2020

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE O DE L’ALUMNA

COGNOMS

NOM

DNI / NIE

NÚM. SIP

ADREÇA

DATA DE NAIXEMENT

MUNICIPI

NACIONALITAT

ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU (NESE)
(marqueu, si és el cas) 

DADES DEL PARE O DEL TUTOR
COGNOMS

NOM

DNI / NIE

TELÈFONS DE CONTACTE

DNI / NIE

TELÈFONS DE CONTACTE

DADES DE LA MARE O DE LA TUTORA
COGNOMS

NOM

Si no es conviu per motius de separació, divorci o situació anàloga, marqueu aquesta casella: 
Hi ha limitació de la pàtria potestat d’alguns dels progenitors? Sí 
No 

B

SOL·LICITA

La matriculació de l’alumne o de l’alumna durant el pròxim curs escolar, per realitzar el nivell educatiu que
s’indica. Infantil, primer cicle
 1 any complit o a complir abans del 31 de desembre de 2019
 2 anys complits o a complir abans del 31 de desembre de 2019

C







DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR
Dues fotos, grandària carnet
Fotocòpia del calendari de vacunació
Fotocòpia de la targeta SIP de l’alumne o de l’alumna
Autorització d’urgències, omplida i firmada correctament (imprés facilitat per l’Ajuntament)
Domiciliació bancària, omplida correctament (imprés facilitat per l’Ajuntament)
Per a l’alumnat nascut l’any 2018, còpia de l’ingrés de 60 € que es realitzarà en qualsevol oficina
bancària de Museros, al compte corrent de l’Ajuntament, o del justificant de la transferència bancària
realitzada al compte de Caixabank ES62 2100 7410 08 2200001013

Museros, ______ de _____________ de 2019

Museros, ______ de _____________ de 2019

Firma del pare o del tutor

Firma de la mare o de la tutora

REGISTRE D’ENTRADA

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de
protecció de dades), li informem que les seues dades personals seran incorporades als sistemes de tractament de titularitat de l’Ajuntament de Museros, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud de
matricula per a l’escola infantil de primer cicle. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en el cas que existisca una obligació legal i seran conservades durant els anys necessaris per a
complir amb les obligacions legals. Li informem que aquest organisme tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i, per això, ens
comprometem a adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives per al seu tractament.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podrà exercir els seus drets al tractament de dades personals i revocar el consentiment prestat per al
tractament d'aquestes, en dirigir la seua petició per registre d'entrada a l'atenció del nostre delegat de protecció de dades a l'adreça, plaça del Castell, 1, o per correu electrònic, a l'adreça
dpo@museros.es. Per a una informació més detallada sobre el tractament de dades que realitzem pot consultar el nostre web www.ajunt-museros.com/política-de-privacidad.

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS
El termini de presentació de les matrícules, per al curs 2019-2020, serà del 3 al 14 de juny de 2019, tots dos inclosos, al Registre General de l’Ajuntament, en
horari de 08.30 h a 14.00 h.
Es comunica que dijous, 27 de juny, a les 18.00 h, tindrà lloc una reunió a l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal, en la qual s’informarà de tots els temes relacionats
amb el pròxim curs 2019-2020, es prega que no vinguen acompanyats dels xiquets i de les xiquetes.

