Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Garcia Fossas
Carretera de Manresa, 65
08700 Igualada
Tel. 93 803 00 43

FULL DE REGISTRE DE DADES FAMILIARS
DADES DE L’ALUMNE/A
Nom:

Cognoms:

Sexe:



home
dona

Adreça :
Població:
Data naixement :

Nacionalitat :

Lloc de naixement (localitat, província,
país):

Codi Postal:
Nº de fills de la família:
Lloc que ocupa:

Escolaritzat a Catalunya des de:

Idioma habitual amb la família:
Observacions generals i mèdiques d’interès (al·lèrgies, suports escolars, medicació, deficiències...):

DADES DELS PARES / TUTORS DE L’ALUMNE
Nom i cognoms :
Parentiu:

DNI / Passaport / NIE :

□pare □ mare □altres ...........................
(omplir només si és diferent a l’adreça de l’alumne/a)
Adreça:
Població:
Lloc i data naixement :
Estudis:
Professió:
Correu electrònic:

Codi postal:

Empresa on treballa:
Localitat :

Nom i cognoms :
Parentiu:

DNI / Passaport / NIE :

□pare □ mare □altres ...........................
(omplir només si és diferent a l’adreça de l’alumne/a)
Adreça:
Població:
Lloc i data naixement :
Estudis:
Professió:
Correu electrònic:

Codi postal:

Empresa on treballa:
Localitat :

Telèfons on us puguem localitzar fàcilment en cas de necessitat: (casa, feina, mòbil,...)

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Garcia Fossas
Carretera de Manresa, 65
08700 Igualada
Tel. 93 803 00 43

ALTRES OBSERVACIONS A TENIR EN COMPTE :

L’alumne es matricula pel curs 20.........../20....... a
Etapa:

□ Ed. Infantil
□ Ed. Primària

Nivell
 P3
 P4
 P5




1r
2n




3r
4t




5è
6è

Declaro que són certes totes les dades que faig constar en aquest document.

Nom i cognoms:

Signatura

Igualada, .......... de ................................ de 20.......

*Us demanem ens comuniqueu qualsevol canvi en les dades d’aquest full en el moment de produir-se.

_________________________________________________________________________________
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Alumnat de
centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”. La finalitat del fitxer és gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i
professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies , l’avaluació objectiva del rendiment escolar i el compromís dels alumnes i llurs
famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. Us informen que les vostres dades seran cedides
a l’AMPA de l’Escola amb la finalitat de fer arribar informacions a les famílies i gestionar les pròpies activitats. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció de l’Escola.

_____________________________________________________________________________________________________

