FITXA DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019

Cal omplir tots els apartats. Escriguin, si us plau, amb lletres majúscules (lletra de pal).
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
DNI/NIE:(*)

Nom:(*)
(Tal com està al DNI o llibre de família, accents inclosos)

1r cognom:(*)

2n cognom:(*)

Data de naixement(*)

Població de naixement: (*)

Província de naixement(*)

País de naixement(*)

Adreça:(*)

CP(*)

Província:(*)

Tel. de casa:(*)

Població: (*)
Tel. mòbil de l’alumne/a:

TIS:(*)

Correu electrònic:

Targeta sanitària de l’alumne/a

Sexe(*)

Nº de germans:

(Indiqueu H o D)

(alumne inclòs)

Ordre:

Llengua familiar:

DADES DELS PARES/TUTORS
Entenem com a primer tutor aquell amb el que conviu habitualment l’alumne/a

1r TUTOR:(*)

DNI: (*)
(Nom i cognoms)

Pare:

Mare:

Correu electrònic(*)

Idioma:

(poseu una creu al lloc corresponent)

Adreça: (*)

CP(*)

Telèfon casa(*)
Professió:

Població:(*)

Telèfon feina:

Mòbil:

Nom de l’empresa:

En cas que el domicili del 1r i 2n tutor sigui el mateix, no cal tornar a omplir els camps corresponents a “adreça”

2n TUTOR:

DNI:
(Nom i cognoms)

Pare:

Mare:

Correu electrònic:

Idioma:

(poseu una creu al lloc corresponent)

Adreça:
Telèfon casa:
Professió:

CP:
Telèfon feina:
Nom de l’empresa:

Població:
Mòbil:

DADES ACADÈMIQUES:

Codi:

Centre de procedència:
Adreça:

Població:

Últims estudis matriculats:
Estudis a l’estranger:
Situació laboral: Treballa

Any dels últims estudis matriculats:

SI

NO
SI

NO

n

País:
N

Procedència acadèmica:
(Titulació que permet accedir a Cicles)

Cicle al que es matricula:

IDALU (número identificador de l’alumne/a):
(Sol·licitar al centre de procedència)

(*) D’acord amb la Resolució EDC/449/2006, de 23 de febrer DOGC Núm. 4585 de 3.3.2006 “Les dades

personals recollides marcades amb un asterisc s’integraran en una base de dades del Departament d’Educació
que té per finalitat el seguiment de l’ocupació de les places escolars sostingudes amb fons públics i la gestió de
les incidències que es puguin derivar del concert educatiu, i estaran protegides d’acord amb el que preveu la Llei
orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades caràcter personal.”

Mollerussa,

de

Firma dels pares/tutors/alumne/a

Data de recepció a l’escola: ______________

de

