
Comunicació de desplaçament familiar temporal del/la pare/mare o tutor/a legal a 
la direcció del centre    

Dades del/la pare/mare o tutor/a legal 
Nom Primer cognom Segon cognom DNI 

Adreça Codi postal Població 

Telèfon de contacte Correu electrònic 

Dades de l’alumne/a 
Nom Primer cognom Segon cognom IDALU 

Data de naixement Curs escolar 

Comunicació de desplaçament 
El/la pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a està assabentat/ada que, deixar d’assistir a classe durant el termini de 
dos mesos pot suposar la baixa del centre i, per tant, la pèrdua de la plaça, d’acord amb la normativa vigent. 
Data inici desplaçament:                                             Data fi desplaçament:       
Motiu de desplaçament:       

Localitat i data 

, 
Signatura pare/mare o tutor/a de l’alumne/a 

Incorporació del/la alumne/a al centre educatiu 
El/la pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a confirma la incorporació de l’alumne/a d’acord amb l’entrevista 
amb el/la director/a del centre educatiu                        , Sr/a.    
Localitat i data 

, 
Signatura pare/mare o tutor/a de l’alumne/a 

Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal, en compliment del Reglament General de Protecció de 
Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) 
Responsable: Consorci d’Educació de Barcelona 
Finalitat: La finalitat és el control dels alumnes matriculats als centres públics que resten sota l’àmbit de gestió del Consorci d’Educació de Barcelona 
(+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 
Legitimació: Missió d’interès públic, en compliment de les competències que la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona 
atribueix al Consorci d’Educació de Barcelona. 
Destinataris: Es poden fer cessions de dades a associacions de mares i pares d’alumnes. 
Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant els formularis 
electrònics que trobareu a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals. 
Informació addicional: Podeu trobar més informació a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals. 
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