
 

MATRÍCULA ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE SALT 

 
DADES DEL PARE/MARE/TUTORS 

Nom i Cognoms del progenitor/a 1 DNI/NIE/Passaport 

  

Nom i cognoms del progenitor/a2 DNI/NIE/Passaport 

  

Domicili  

 

Població Codi Postal 

  

Correu electrònic  

 

Telèfon habitual Telèfon d’emergència 

 

DADES DE L’INFANT 

Nom i Cognoms de l’infant DNI/NIE/Passaport 

  

Data de naixement Municipi de naixement  Nacionalitat 

   

Núm. Targeta sanitària 

 

DADES BANCÀRIES 

Nom del titular del compte bancari 

 
Nom de l’entitat bancària o d’estalvi 

 

Adreça 

 

Població Codi Postal 

  

IBAN Entitat Núm. Oficina D.C. Compte corrent o núm. llibreta 

 

 

A continuació es presenten diferents aspectes pels quals es requereix l’autorització. Cal  marcar amb una creu les accions 

que autoritzeu: 

DADES BANCÀRIES 

 Tinc coneixement que, un cop formalitzada la matricula a l’Escola Bressol se’m carregarà el rebut de matrícula 

i que, un cop realitzat aquest tràmit, l’import de la matrícula no em serà retornat en cas de donar el meu fill/a 

de baixa. 

 Amb aquesta declaració de domiciliació autoritzo que els cobraments que hagi de dur a terme l’Ajuntament de Salt al 

seu favor, s’efectuïn amb càrrec al compte indicat d’acord amb les dades que incorporem en aquest document. 

 La persona que signa declara expressament que les dades anteriors, tant generals com bancàries, són correctes i 

certes i que les dades bancàries facilitades del contribuent identificat en aquest document, exonerant a 

l’Ajuntament de Salt de qualsevol responsabilitat derivada d’una coincidència entre el deutor i el titular del compte. 

 Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit i podrà ser modificada omplint de nou aquest model i lliurant-lo a les 

oficines de Gestió Tributària d’Aquest ajuntament. El deutor queda assabentat que l’ajuntament de Salt no 

acceptarà canvi de compte que no s’ajustin a aquest model. 

 



 

DRETS IMATGE 
Atès que el dret a la pròpia imatge està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder:  

 
 Exposar en el recinte escolar fotografies on apareguin els seus fills/es on aquests/es siguin identificables. 

 Passar les fotos anteriorment esmentades a les famílies que les penjarem en el Drive. 

 Publicar imatges on apareguin els seus fills/es en memòries o altres documents o canals informatius de les activitats 
i serveis de l’escola bressol. 

 Autoritzo la direcció del centre en el marc d’actuació que li és propi, l’obtenció i difusió de la imatge del meu fill/a en 
els termes que he seleccionat al punt anterior. 

 
AUTORITZACIÓ EN CAS D’URGÈNCIA 

 Autoritzo que en cas d’urgència pugui ésser atès medicament, degudament internat i intervingut quirúrgicament sota 
la direcció de facultatiu competent. 

 

SORTIDES 
Al llarg del curs escolar a les Escoles Bressol municipals de Salt es realitzen  petites excursions per conèixer l’entorn més immediat (mercat, 
fleca, etc) i per fer activitats (teatre, biblioteca). Son sortides relacionades amb el tema que es treballa a l‘Escola Bressol en aquell moment. 
En aquestes sortides, hi col·laborarà tot el personal necessari per tal de garantir la seguretat de tots els infants i s’informarà a les famílies 
d’aquesta activitat amb antelació. 

 
 Autoritzo al meu fill/a a assistir a les sortides que es durant a terme durant el curs escolar i que en cas d’urgència 

pugui ésser atès medicament, degudament internat, i intervingut quirúrgicament sota la direcció de facultatiu 
competent. 

 

AUTORITZACIÓ D’ANTITÈRMICS 
 Autoritzo, en el cas que el meu fill/a tingui febre, al personal de l’Escola Bressol Municipal a la qual assisteix pugui 

administrar-li la quantitat d’antitèrmic indicat pel tutor/a a través de contacte telefònic. 

 

PROTECCIÓ DE DADES 
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la direcció d’aquest 

centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder : 

 

 Autoritzo a l’Escola Bressol a comunicar les dades del meu fill/a a l’AMPA, per tal d’afavorir les activitats que organitza 
i per a una major facilitat en l’organització d’activitats escolars i complementàries. Les dades que es comunicarien són: 
nom i cognoms dels infants matriculats a l’Escola Bressol Municipal; edat dels infants matriculats a l’Escola Bressol Municipal; 
noms i cognoms del progenitor 1 / progenitor 2 dels infants matriculats en el centre escolar; adreça familiar de l’infant matriculat 
en el centre escolar; telèfons dels familiars de l’infant 

 Autoritzo a l’Escola Bressol a donar informació de caire pedagògic del vostre fill/a a l’equip del CDIAP amb l’objectiu 
de realitzar el Servei de detecció i prevenció que aquests equips de professionals duen a terme. 

 
 

Signatura del progenitor/a 1    Signatura del progenitor/a 2 
 
 
 
 
 

Salt,                           de 2020 
 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS L’Ajuntament de Salt, en compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades de 

caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre, us comunica que les vostres dades personals seran incorporades al fitxer per tractament de dades amb 

finalitats de gestió comptable i pagament als seus creditors/deutors. Només seran utilitzades en el procediment administratiu pel qual son necessàries i pel 

departament de l’ajuntament encarregat de la seva execució. Les dades no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos previstos legalment. 

En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, i si és el cas, cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Salt. 
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