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FULL MATRÍCULA — CURS 2020-2021 
 
Dades de l’alumne/a 
 

NOM: 
COGNOMS: 
CARRER: 
POBLACIÓ: CP: 
DATA DE NAIXEMENT: LLOC DE NAIXEMENT: 

 
Dades de la mare i el pare o del tutor o tutora legal 
 

NOM DE LA MARE O TUTORA: 

COGNOMS: 

TELÈFON: EMAIL: 

LLOC DE TREBALL: 

 
NOM DEL PARE O TUTOR: 

COGNOMS: 

TELÈFON: EMAIL: 

LLOC DE TREBALL: 

 
Altres telèfons en cas d’urgència: 
(Indiqueu de qui són) 
 
Telèfon 1  Pertany a  
Telèfon 2  Pertany a   
Telèfon 3  Pertany a  

 
Serveis 
(Intenció de la família de fer ús d’aquests serveis) 
 
Servei d’acollida  De 8h a 9h            De 17 a 18h             No en farà ús 
 
Servei de menjador  Sempre        Algunes vegades            Mai 
 
 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA CORE 
 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza: (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat 

del deutor a realitzar càrrecs a la compte d’aquest i (B) a l’entitat  a efectuar els càrrecs a la seva compte seguint les 
instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimitat al reemborsament per part de la seva entitat 

en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins 
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de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec al compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets 

dirigint-se a la seva entitat financera.  

 
NÚMERO DE COMPTE IBAN 
ES 

 
Autoritzo de forma expressa el tractament d’aquestes dades i la matrícula a la Llar d’Infants 

Estel Gironella – Bassacs. 

Sí  No 

Informació bàsica sobre el tractament de dades 
Accepto que l’Ajuntament de Gironella tracti les meves dades personals de conformitat amb els 

següents requisits: 
Responsable: Ajuntament de Gironella. 

Finalitat: Gestionar les peticions formulades i l’enviament de comunicacions referents a la matrícula de 
la Llar d’Infants Estel Gironella Bassacs.  

Legitimació: Consentiment de l’interessat.  
Destinataris: Les dades seran exclusives per l’Ajuntament de Gironella, excepte per requeriment legal.  
Drets: Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de dades. Pot exercir els seus drets 

mitjançant escrit a l’Ajuntament de Gironella, Pl. de la Vila, 13, 08680 – Gironella, o per correu electrònic 
a gironella@gironella.cat 

 

Signatura del pare, mare o tutor legal. 
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