
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

 

 

 

Sol·licitud d’admissió als ensenyaments obligatoris en centres educatius sufragats 
amb fons públics fora del període oficial de preinscripció. Curs 20___ - 20___ 
 

Dades de l’alumne/a 

DNI/NIE/Passaport        Nom                                            Primer cognom                      Segon cognom 

    
Targeta sanitària individual de l’alumne/a, TSI (s’ha d’introduir el codi alfanumèric) 

 
Tipus de via      Adreça                Núm.                           Pis 

    
Codi postal       Municipi              Telèfon    Correu electrònic 

    
Data de naixement Home     Dona      Nacionalitat   Lloc de procedència 

     
Llengües que entén:            Català           Castellà           Cap de les dues 
Nova incorporació al sistema educatiu (1):              Sí              No 
(1) Alumne estranger que s'incorpora al sistema educatiu espanyol o que fa menys de dos anys que s'hi ha incorporat. 

Dades del pare, mare, tutor/a 
DNI/NIE/Passaport        Nom                                            Primer cognom                       Segon cognom 

    
DNI/NIE/Passaport        Nom                                            Primer cognom                       Segon cognom 

    

Dades escolars de l’alumne/a 
Codi del centre actual         Nom del centre 

  
Nivell d’estudis actual:   
       Segon cicle d’educació infantil                   Educació primària               Educació secundària obligatòria 
Curs     Idioma estranger que estudia al centre 

  
Necessitats educatives específiques (només si escau): 
         Alumnes amb discapacitats, trastorns greus de la personalitat o de la conducta o amb malalties 
degeneratives greus 
         Alumnes en situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorables 

Plaça sol·licitada 

Curs / Nivell:  
 
 
 

Nom del centre: 
1. 
2. 
3. 

Manifestació de caràcter voluntari sobre els ensenyaments de religió 
Opta pels ensenyaments de religió?         Sí        No 
En cas afirmatiu, marqueu l’opció de la religió: 
      Catòlica        Evangèlica        Islàmica         Jueva 

Observacions 
 
 
 
 
 



Declaració del pare, mare, tutor/a 

 
Nom i cognoms                                                            En qualitat de (marqueu l’opció corresponent) 

       Pare        Mare        Tutor/a 
Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i que: 
Primer.- Que compleixo tots els requisits que consten en aquest formulari i em comprometo a aportar els justificants de la 
documentació adjunta a requeriment de l’Ajuntament de Castelldefels. 
Segon.- Que les dades consignades en aquest formulari i en els documents adjunts són certes i que estic informat/da que la seva 
inexactitud o falsedat podran comportar els perjudicis que en dret corresponguin. 
Tercer.- Que autoritzo a l’Ajuntament de Castelldefels a fer les comprovacions necessàries, fins i tot davant altres Administracions 
o Entitats Públiques, sobre la informació i el compliment de les dades declarades 
 
 
 
 
 
Signatura     Lloc i Data 
 
 
 
 
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  (RGPD 679/2016 i LOPDGDD 3/2018)  
Responsable del tractament. l’Ajuntament de Castelldefels 
Finalitat del tractament. Gestionar la seva sol·licitud d’admissió als ensenyaments obligatoris en centres educatius sufragats amb fons públics. 
Base legal.  Exercici de poders públics i obligació legal. 
Destinataris de les dades.  Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i al centre educatiu assignat o en cas d’existir una obligació 
legal i seran conservades mentre duri la finalitat i se’n puguin derivar responsabilitats.  
Exercici de drets. Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i limitació del tractament, ho podrà fer dirigint-se a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC), de l’Ajuntament de Castelldefels, Plaça de l’Església nº 1, 08860 Castelldefels (Barcelona) o dirigint un escrit al Delegat 
de Protecció de Dades dpd@castelldefels.org. En cas de considerar que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats o sempre que ho 
consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.gencat.cat. 
 
 
 
 

Documentació a presentar 
- Volant d'empadronament de la unitat familiar (només residents fora de Castelldefels) 
- Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement 
- Fotocòpia del DNI, passaport o NIE del pare, mare o tutor/a 
- Fotocòpia del DNI, passaport o NIE de l'alumne (a partir de 14 anys) 
- Escrit del centre escolar de procedència especificant l'últim nivell cursat per l'alumne (alumnes del nostre 
sistema educatiu) 
- Fotocòpia del carnet de vacunació de l'alumne 
- Fotocòpia de la targeta sanitària o justificant conforme està en tràmit 
 
 
 
 

mailto:dpd@castelldefels.org
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9.0.0.2.20120627.2.874785
	P: 
	CasillaVerificación1: 0
	CampoFirma1: 



