
Sol·licitud fora de termini de preinscripció a les escoles bressol municipals. Curs 2017-2018
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Dades del pare, la mare o el tutor, la tutora

Nom i cognoms del nen/a

Protecció de dades. Aquestes dades es recullen als efectes i amb els requisits previstos a la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, i per la normativa 
específica de preinscripció i matriculació per al curs 2017-2018 de les escoles bressol municipals de Mataró. 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, titularitat de l’Ajuntament de Mataró amb l’única finalitat de 
realitzar la tramitació de la preinscripció pels curs 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. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Baixada 
de les Figueretes, 1, 08301, Mataró o per correu electrònic a l’adreça: ensenyament@ajmataro.cat

Adreça Núm. Pis Municipi CP

Data de naixement Nen Nena Germans nascuts el mateix anyNacionalitat

DNI/NIE/Passaport Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport Nom i cognoms

Tel.

Tel.

Adreça electrònica

Adreça electrònica

Necessitats educatives específiques? Sí (Cal aportar documentació que ho justifiqui) No

Nom del centre Adreça Adreça

EB Cerdanyola    C. del Pedraforca, 2

EB Elna    C. de Marià Ribas i Bertran, 79

EB Els Garrofers    C. de Josep Ma de Sagarra, 5

EB Els Menuts    C. de Francisco  Herrera, 71

EB La Llàntia    C. de Galícia, 3-9

Nom del centre

EB La Riereta     Rda. de Frederic Mistral, 8

EB Les Figueretes     Bda.de les Figueretes, 1

EB Rocafonda     C. de Santiago Rusiñol, 1-23

EB Tabalet     Rda. de Francesc Macià, 119

www.mataro.cat
Direcció d'Ensenyament 
93 758 23 31

Mataró,                     d                                 de DNI Signatura

Declaració del pare, la mare o el tutor, la tutora

, com a declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.

Clàusula d’autorització.     D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, autoritzo l’Ajuntament de Mataró a consultar a altres administracions o organismes les dades declarades per comprovar que efectivament 
compleixo totes les condicions requerides per accedir a les places objecte d’aquesta sol·licitud, i que l’Ajuntament pugui consultar-les durant la vigència 
del servei objecte de la sol·licitud. 

Plaça sol·licitada (marqueu amb una X les escoles bressol que us interessin)

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
- Original i fotocòpia del llibre de família.

Normativa oferta de places vacants:
-  Es farà oferta pública d’aquelles vacants amb les llistes d’espera exhaurides. 
-  Les sol.licituds presentades a les escoles bressol amb llistes d'espera no exhaurides es tindran en compte un cop esgotades aquestes llistes.
- L’oferta de vacants es publicarà al web de l’Ajuntament www.mataro.cat, a les escoles bressol municipals i al tauler d’anuncis de la Direcció 
d’Ensenyament.
-  Les famílies interessades en alguna de les places vacants ofertades, hagin participat o no en el procés ordinari de preinscripció, siguin o no alumnes de 
les escoles bressol municipals, hauran de presentar una sol·licitud. Totes les sol·licituds rebudes s’ordenaran per número de registre d’entrada.

Oferta de places per a infants nascuts l'any 2017
Només s’oferirà la possibilitat d’ocupar una plaça d’escola bressol als infants que hagin complert  les 16 setmanes.
Dels infants que compleixin aquest requisit, s’ordenaran les sol·licituds per ordre del número del registre d’entrada.
No es fan reserves de plaça. Per tant, si en el moment de fer la sol·licitud  una família demana que vol ocupar la plaça un mes en concret, no es tindrà en 
compte la seva sol·licitud fins aquell  mes.


