
 
 
 
 
 
 

 
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL L’AUBERGE         MATRICULACIÓ 

 
 

MATRICULACIÓ 
Núm. matricula 
 
 
Dades infant. Primer cicle de l’educació infantil 

Cognoms i nom                                                                              
 

Data de naixement              Lloc de naixement           País                    Nacionalitat                                                                                           
 

Municipi                                         Adreça electrònica                            Codi postal 
 

Adreça                         
 

Telèfons habituals                                                                    Telèfon d’emergència 
 

Necessitats Educatives Especials  
 

 
 
Dades familiars 

Cognom i nom mare/tutora                                       Edat                    DNI  
 

Professió                                      Telèfon del treball                           Municipi 
 

Cognom i nom pare/tutor                                         Edat                    DNI  
 

Professió                                      Telèfon del treball                           Municipi         
 

 
Situació familiar            
      
 Viu amb la mare i el pare                      Viu amb el pare                Viu amb la 
mare  
 
Altres persones que conviuen amb la família (avis, oncles...) 
 
 
Nom del/la responsable en cas d’absència de la família 
Telèfon 
 
Altres situacions 
 

Llengua o llengües familiars 
 

Nombre de germans/nes                         Lloc que ocupa entre els/les germans/nes    
 
Nom i edat dels germans/nes 
 



 
 
 
 
 
 

 
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL L’AUBERGE         MATRICULACIÓ 

 
 

Dades mèdiques 

Núm. d’afiliació a la Seguretat Social 
 

Al·lèrgies, malalties, altres...                
 
 
 

Observacions                 
 

 
 
 
Serveis del centre 

Servei que sol·licita: 

 
                Matí:   de  9:00h  a 13:00h 
                             Tarda: de 15:00h a 17:00h 
   Acollida: 8:45h a 9.00h / 13:00h a 13:15h 
                             Servei de Menjador 13:00h a 15:00h 

                       
 

 

Observacions 
 
 
 
 
 

 
Jo, .................................................................... com a pare/mare o 
tutor/a, declaro que totes les dades que faig constar en aquest document són certes. 
 
 
 
Signatura: 
 
 
 
______________, _____ de ________________________de  20_____ 
     
          
* En virtut dels articles 4, 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, l’Escola Bressol Municipal posa en el 
seu coneixement que disposa d'un fitxer amb dades  que seran incloses de caràcter personal denominat arxiu. La 
finalitat de la seva creació és el tractament  normatiu de centre educatiu als usuaris del nostre centre, en la seva 
totalitat o alguna part. 
 
En tot cas, vostè té dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la 
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.  
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