
 

 

MATRICULACIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Ajuntament de Mataró 

  
 
 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA
DELS  

 

1. Original i fotocòpia del llibre de família, 

preinscripció. 

2. Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual  (TSI

3. El DNI renovat amb la nova adreça en els casos que 

DNI del sol·licitant o, en el seu defecte, la cita prèvia 

4. Original i fotocòpia del carnet de vacunacions 

dates corresponents. Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres 

circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic

5. Full de sol·licitud d’horari i  de serveis

      La modalitat de jornada s’haurà d’emplenar en el moment de formalitzar la matrícula ja que  

      dependrà de les places vacants. 

6. Full d’autorització bancària

degudament emplenat i signat pel titular 

número de compte bancari.

7. Full de pagament. En el moment de formalitzar la matrícula  se

amb l’import de la primera mensualitat que correspon al mes de setembre de 201

de dos dies, s’haurà de retornar el resguard i d’aquesta manera queda confirmada la matrícula. Si 

no es realitza el pagament en

 

 

 

 

   

  

 
Protecció de dades 
En compliment del que estableix la Llei Orgànica

1720/2007 pel que s’aprova el Reglament de mesures de seguretat, us informem que les vostres dades s’incorporen a un fitxer, 

de Mataró, amb la finalitat de gestionar la matrícula per al proper curs escolar 

expressa, per a finalitats diferents de les que aquí s’autoritzen ni amb fins comercials o publicitaris. Us in

podran ser cedides a cap altra entitat, llevat que la cessió sigui imprescindible per a l’efectiva realització del fi. Així m

exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i op

electrònic a l’adreça: ensenyament@ajmataro.cat

 
MATRICULACIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

CURS 2017 - 2018 
 

 

EBM ELS GARROFERS 

 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

 INFANTS NASCUTS L’ANY 2015,2016 o

Original i fotocòpia del llibre de família, en el cas que no s’hagi aportat en el 

otocòpia de la targeta sanitària individual  (TSI) de l’infant.

amb la nova adreça en els casos que el domicili al·legat no coincideix amb el 

o, en el seu defecte, la cita prèvia per a la seva renovació

del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les 

. Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres 

circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 

Full de sol·licitud d’horari i  de serveis, degudament emplenat (Annex 1).

La modalitat de jornada s’haurà d’emplenar en el moment de formalitzar la matrícula ja que  

dependrà de les places vacants.  

bancària (per domiciliació dels rebuts al llarg del curs) i 

degudament emplenat i signat pel titular (Annex 2). S’ha d’acompanyar de la

número de compte bancari. 

. En el moment de formalitzar la matrícula  se us entregarà el full de pagament 

amb l’import de la primera mensualitat que correspon al mes de setembre de 201

de dos dies, s’haurà de retornar el resguard i d’aquesta manera queda confirmada la matrícula. Si 

no es realitza el pagament en el termini establert la matrícula quedarà  anul· lada.

          Infants 2015, 

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com el Reial Decret 

1720/2007 pel que s’aprova el Reglament de mesures de seguretat, us informem que les vostres dades s’incorporen a un fitxer, 

taró, amb la finalitat de gestionar la matrícula per al proper curs escolar 2017 – 2018. No podran ser utilitzades, excepte en cas d’autorització 

expressa, per a finalitats diferents de les que aquí s’autoritzen ni amb fins comercials o publicitaris. Us informem que les vostres dades personals no 

podran ser cedides a cap altra entitat, llevat que la cessió sigui imprescindible per a l’efectiva realització del fi. Així m

exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Baixada de les Figueretes, 1, 08301, Mataró (Barcelona) o bé mitjançant el correu 

dreça: ensenyament@ajmataro.cat 

MATRICULACIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA 
o 2017 

en el cas que no s’hagi aportat en el moment de la 

) de l’infant. 

al·legat no coincideix amb el 

per a la seva renovació. 

on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les 

. Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres 

(Annex 1). 

La modalitat de jornada s’haurà d’emplenar en el moment de formalitzar la matrícula ja que   

(per domiciliació dels rebuts al llarg del curs) i dades familiars, 

S’ha d’acompanyar de la fotocòpia d’un 

us entregarà el full de pagament 

amb l’import de la primera mensualitat que correspon al mes de setembre de 2017. En el termini 

de dos dies, s’haurà de retornar el resguard i d’aquesta manera queda confirmada la matrícula. Si 

el termini establert la matrícula quedarà  anul· lada. 

2015, 2016 i 2017  1/3... 

15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com el Reial Decret 

1720/2007 pel que s’aprova el Reglament de mesures de seguretat, us informem que les vostres dades s’incorporen a un fitxer, titularitat de l’Ajuntament 

. No podran ser utilitzades, excepte en cas d’autorització 

formem que les vostres dades personals no 

podran ser cedides a cap altra entitat, llevat que la cessió sigui imprescindible per a l’efectiva realització del fi. Així mateix, us comuniquem que podeu 

osició a Baixada de les Figueretes, 1, 08301, Mataró (Barcelona) o bé mitjançant el correu 



 

 

 

HORARI I SERVEIS. CURS 

 

NEN/A:  ................................................................

 
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
  
MODALITAT DE JORNADA
 

         JORNADA COMPLETA

          JORNADA INTENSIVA

 

      Sol·licito, en cas de produir
 
HORARI: Es pot triar l’horari entre les 8.00 h i les 13.00 h del mat
17.30 h de la tarda. Amb un límit  de 6.30 hores de servei pe

 

L’horari s’haurà de mantenir al llarg del curs escolar,

seva modificació. 

 
HORARI SOL·LICITAT 
 

    

 

DEMANDA DE SERVEIS. 
en la quota escolar. Si es dóna de baixa el servei fix de menjador, sense una causa justificada i documentada (malaltia de 

llarga durada de l’infant, canvis en la situaci

servei  fins passats tres mesos; s'haurà d’utilitzar el servei mitjançant la compra de tiquets de menjador.

La inscripció al servei de permanències 

 

Menjador fix   Horari de menjador de 12.00 h a 14.45 h

Dilluns               Dimarts

Permanències 7.30 h a 8.00 h 

La inscripció al servei de permanències s’haurà de mantenir un mínim de 3 mesos.

 

Els serveis de menjador i/o permanències sol·licitats en la matrícula es cobraran al mes de 
setembre de 2017. 
 

Nom, DNI i signatura del pare/mare, tutor/tutora: 

 
 
    
Mataró,........de............................

                                                                                        
 

          

 
 

 
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

HORARI I SERVEIS. CURS 2017 - 2018 

........................................................ Data. Naix.:  .................................

MUNICIPAL: ....... ELS GARROFERS........................................

MODALITAT DE JORNADA: A emplenar en el moment de formalitzar la matrícula

JORNADA COMPLETA: matí i tarda, amb un màxim de 6.30 hores de servei

JORNADA INTENSIVA: L’horari és de 8.00 a 13.00 h.

       

Sol·licito, en cas de produir-se una baixa, optar a un canvi a jornada

HORARI: Es pot triar l’horari entre les 8.00 h i les 13.00 h del matí i entre les 14.15 h i les 
Amb un límit  de 6.30 hores de servei per a la jornada completa

’haurà de mantenir al llarg del curs escolar, en cas de necessitat s’haurà de sol·licitar la 

 Horari matí : .......................................... 

Hora tarda: ............................................. 

DEMANDA DE SERVEIS. Els serveis s’obren en funció de la demanda. Els preus dels serveis no estan inclosos 

en la quota escolar. Si es dóna de baixa el servei fix de menjador, sense una causa justificada i documentada (malaltia de 

llarga durada de l’infant, canvis en la situació laboral o econòmica de la família ... ) no es podrà tornar a contractar el 

servei  fins passats tres mesos; s'haurà d’utilitzar el servei mitjançant la compra de tiquets de menjador.

de permanències s'haurà de mantenir un mínim de 3 mesos.

Horari de menjador de 12.00 h a 14.45 h  

Dimarts                Dimecres                Dijous             

7.30 h a 8.00 h              17.30 h a 18.00 h         

servei de permanències s’haurà de mantenir un mínim de 3 mesos.

Els serveis de menjador i/o permanències sol·licitats en la matrícula es cobraran al mes de 

Nom, DNI i signatura del pare/mare, tutor/tutora:   

  

........................ de 2017 

                                                                                                               Infants 

 

   (Annex 1) 
 

 

................................................. 

....................................................

emplenar en el moment de formalitzar la matrícula. 

matí i tarda, amb un màxim de 6.30 hores de servei 

: L’horari és de 8.00 a 13.00 h.  

jornada .......................... 

í i entre les 14.15 h i les 
r a la jornada completa. 

en cas de necessitat s’haurà de sol·licitar la 

Els serveis s’obren en funció de la demanda. Els preus dels serveis no estan inclosos 

en la quota escolar. Si es dóna de baixa el servei fix de menjador, sense una causa justificada i documentada (malaltia de 

ó laboral o econòmica de la família ... ) no es podrà tornar a contractar el 

servei  fins passats tres mesos; s'haurà d’utilitzar el servei mitjançant la compra de tiquets de menjador. 

3 mesos. 

         Divendres       

servei de permanències s’haurà de mantenir un mínim de 3 mesos. 

Els serveis de menjador i/o permanències sol·licitats en la matrícula es cobraran al mes de 

Infants 2015, 2016 i 2017 2/3... 
 
 



 

 

AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 NOM DE L’INFANT:
  
 ESCOLA BRESSOL

 CAIXA O BANC:  

 

 Número compte: 
       
IBAN Entitat 
  
 
 

 

Titular: ___________________________________ NIF ________________

 

 

Signatura titular                                                                          

 

NOTA: ACOMPANYAR D’UNA FOTOCÒPIA DEL NÚM. COMPTE BANCARI
En cas que el titular del compte no sigui tutor de l’infant, cal adjuntar fotocòpia del DNI.

 

NOM I COGNOMS PARE

DNI / NIE: 

TELÈFONS DE CONTACTE 

CORREU ELECTRÒNIC P

 

NOM I COGNOMS MARE

DNI / NIE: 

TELÈFONS DE CONTACTE 

CORREU ELECTRÒNIC M

 
Signatura pare/mare o tutor/tutora

 

 

 

Mataró,  .............. de ..............................
 

   

 

 

          

 
 
 

AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

L’INFANT:       

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS GARROFERS 

Oficina d.c. Número compte
   

Titular: ___________________________________ NIF ________________

Signatura titular                                                                           

NOTA: ACOMPANYAR D’UNA FOTOCÒPIA DEL NÚM. COMPTE BANCARI
En cas que el titular del compte no sigui tutor de l’infant, cal adjuntar fotocòpia del DNI.

 
DADES  PARES O TUTORS: 

 

ARE/MARE: 

TELÈFONS DE CONTACTE PARE/MARE: 

CORREU ELECTRÒNIC PARE/MARE: 

ARE/PARE: 

TELÈFONS DE CONTACTE MARE/PARE: 

CORREU ELECTRÒNIC MARE/PARE: 

are o tutor/tutora 

.......................  de 2017 

      Infants 

(Annex 2)  

AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
 

 

 

Número compte 

Titular: ___________________________________ NIF ________________ 

NOTA: ACOMPANYAR D’UNA FOTOCÒPIA DEL NÚM. COMPTE BANCARI 
En cas que el titular del compte no sigui tutor de l’infant, cal adjuntar fotocòpia del DNI. 

 

Infants 2015,2016 i 2017 3/3... 


