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
2018-2019

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

COGNOMS

NOM

DNI / NIE

NÚM. SIP

ADREÇA

DATA DE NAIXEMENT

MUNICIPI

NACIONALITAT

ALUMNE/A AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (assenyaleu, 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 2018
2 anys complits o a complir abans del 31 de desembre de 2018

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 2017, 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 següent ES62 2100 7410 08 2200001013

Museros, ______ de _____________ de 2018

Museros, ______ de _____________ de 2018

Firma del pare o del tutor

Firma de la mare o de la tutora

REGISTRE D’ENTRADA

(*) Segons la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, li informem que l’Ajuntament de Museros incorporarà les seues dades a fitxers, que s’utilitzaran
per als fins d’aquesta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions públiques que siguen destinatàries del tractament.
Addicionalment, autoritza l’Ajuntament de Museros a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, en consultar tant els seus arxius com els
d’altres administracions públiques que siguen necessaris. Per exercir els seus drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, s’ha de dirigir per escrit a
l’Ajuntament de Museros, plaça del Castell, 1, de Museros (46136), i adjuntar-hi una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o equivalent.

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS
El termini de presentació de les matrícules, per al curs 2018-2019, serà del 30 de maig al 8 de juny de 2018, tots
dos inclosos, al Registre General de l’Ajuntament, en horari de 08.30 h a 14.00 h.
Es comunica que dijous, 21 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 2018-2019. Es prega que no vinguen
acompanyats dels xiquets i de les xiquetes.

