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LLARS D’INFANTS MUNICIPALS DE CAMBRILS 
FITXA DE MATRICULACIÓ 

 
 
Nom l’infant: ______________________ Cognoms: ___________________________________ 

DNI: ___________________ Data naixement: ______________ Lloc: _____________________ 

Domicili: ________________________________________ Municipi: _____________________ 

 
Mare/tutora: ____________________________________________ DNI: _________________ 

Edat: _________ Professió: ______________________________ Telèfon: _________________ 

 
Pare/tutor: ______________________________________________ DNI: _________________ 

Edat: _________ Professió: ______________________________ Telèfon: _________________ 

 
Nombre de germans/es: _____________ Edats: ______________________________________ 

Llengua o llengües familiars: ______________________________________________________ 

 
Altres telèfons de contacte (indicar persona de contacte): ______________________________ 

______________________________________           __________________________________ 

 
Correu electrònic: ______________________________________________________________ 
 
Data d’ingrés a la llar: __________________________ 

L’infant ha assistit a una altra Llar d’Infants? ________ Quina? __________________________ 

 
Horaris i serveis: 

 Escolarització de matí de 8:45h a 13:00h (12:30h en el cas dels nadons)  
 Escolarització de tarda de 15:00h a 17:00h 
 Acollida de matí de 8:00h a 8:45h 
 Menjador de 13:00h a 15:00h 

 
Dades mèdiques significatives: ____________________________________________________ 

Possibles al·lèrgies: _____________________________________________________________ 

 
Observacions: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
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AUTORITZACIÓ RECOLLIDA D’INFANTS 
 
 
 
Identifiqui aquelles persones que tenen autorització per realitzar la recollida de l’infant . 
En/Na ___________________________________________ amb DNI núm.: ________________ 
com a pare / mare/ tutor d’en/na __________________________________________________ 
autoritza a les següents persones a recollir a l’infant: 
 

NOM I COGNOMS DNI ANY* RELACIÓ AMB L’ALUMNE 

    

    

    

    

    

    

 
*Identificar l’any de naixement en el cas de pertànyer a la franja de 12 a 18 anys. No s’autoritza 
la recollida d’infants per part de menors de 12 anys.  
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AUTORITZACIÓ SORTIDES AL MUNICIPI 
 
 
 
Amb l’objectiu que l’infant pugui participi a les sortides que programa la llar d’infants municipal 
durant el curs escolar i que es realitzaran dins del municipi de Cambrils, tant a peu com aquelles 
que requereixin de desplaçament en el trenet turístic municipal. Cal donar conformitat per part 
dels pares o tutors legals: 
 
  Autoritzo 
  No autoritzo 
 
 
Abans de cada sortida es farà arribar una nota informativa recordant la data, el lloc i d’altres 
dades d’interès. 
 
 
 
 

PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT/MALALTIA 
 
 
 
El protocol que la llar d’infants municipal seguirà en cas d’accident o malaltia d’un infant 
matriculat al centre: 

 En cas de patir un accident/malaltia lleu i que requereix una visita al centre mèdic, es 
comunicarà a la família i serà aquesta qui portarà a l’infant al centre mèdic que li 
correspongui. 

 Si l’accident/malaltia és greu s’avisarà al telèfon d’emergències 112 i en cas de trasllat a 
centre mèdic, si les autoritats competents ho permeten, l’infant serà acompanyat per 
una educadora fins que arribi la família. 

 
Cal donar conformitat per part dels pares o tutors legals: 
 
  Accepto 
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COMPROMÍS EDUCATIU 
 
 
 
La Llar d’Infants Municipal i en/na ________________________________________________ 
amb DNI núm.: _____________________ com a pare / mare / tutor d’en/na 
_______________________________________________________________, conscients de la 
necessitat d’una bona entesa i de que l’educació dels infants implica una acció conjunta entre la 
família i l’escola, estan d’acord amb el següent compromís educatiu: 
 
Per part de la llar d’infants: 

1. Facilitar una formació que contribueix i al desenvolupament integral de l’infant. 
2. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família.  
3. Informar del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament.  
4. Mantenir comunicació regular i habitual. 
5. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista que formuli la família.  
6. Vetllar pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris dels infants. 
7. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si  s’escau, 

el contingut, en el termini màxim d’un any. 
 
Per part de la família: 

1. Respectar el caràcter propi de la llar, la normativa, les instal·lacions i els materials. 
2. Respectar els horaris tot educant als vostres infants en el valor de la puntualitat.  
3. Respectar els criteris de no-assistència en relació a la salut dels infants, vetllar pels hàbits 

saludables, higiènics i alimentaris del fill/a. 
4. Vetllar perquè el nostre fill/a tingui sempre el material necessari pel dia a dia de la llar 

(bata, pitet...) i per les activitats que proposa l’equip educatiu (material, estris...). 
5. Facilitar les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés educatiu.  
6. Fer el pagament mensual de les quotes i respectar la normativa al respecte. La durada 

del curs i el corresponent abonament de quotes és d’onze mesos (de Setembre a Juliol 
ambdós inclosos). El mes d’Agost serà opcional per famílies que ho sol·licitin.  

7. Adreçar-se a la llar d’infants per contrastar les discrepàncies o suggeriments en relació 
amb l’aplicació del projecte educatiu. 

8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista que formuli la llar d’infants.  
9. Revisar conjuntament amb la llar d’infants el compliment dels compromisos de la  carta 

i, si s’escau, el contingut, en el termini màxim d’un any.  
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NOTA: Aquest document tindrà vigència durant tota l’escolarització de l’infant. Les 
famílies el podran modificar sempre que ho considerin necessari. 
 
 

PROTECCIÓ DE DADES: 

De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals proporcionades són 

confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Cambrils . 

Atenent al principi de transparència el RAT (Registre d’activitats de l’Ajuntament de Cambrils ), està publicat al Portal de 

Transparència de la web www.cambrils.cat. 

Responsable AJUNTAMENT DE CAMBRILS 

Finalitat Gestió de la matriculació a les llars d’infants municipals. 

Legitimació 
De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, la 
execució d’un contracte o interès legítim i del consentiment de l’interessat. 

Destinataris 
INGESOL EPEL, entitat depenent de l’Ajuntament de Cambrils, encarregada de gestionar les llars 
d’infants municipals. 

Drets 
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i 
limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: Plaça de 
l’Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@cambrils.cat. 

Enviament de butlletins 
i comunicacions 

Marqui la casella del costat amb un aspa en el cas que vostè NO vulgui rebre les 
comunicacions que es derivin des de la llar cap a les famílies per correu electrònic.  

Informació addicional Pot consultar informació addicional a la pàgina web: www.cambrils.cat. 

Signatura Com a prova de conformitat amb lo que s'ha manifestat sobre el tractament de les meves dades 
personals o, si escau, de la persona a qui represento, signo la present. 

 
Signatura, a _____________________________ el ____ de/d’__________________ de 20____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pare / Mare / Tutor legal 
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