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Oficina Municipal d’Escolarització de Tarragona (OME) 
977 21 11 19 •  ome@tarragona.cat  • http://imet.tarragona.cat 

Horari d’atenció a la ciutadania: de dilluns a divendres de  9 a 14. 

 



V: � � � � � � � � � � 

A  l’atenció de la Comissió de Garanties d’Admissió 

___________________________ de TARRAGONA: 

  

 
EXPOSO: 
 
 

 

 

 

 

 

SOL·LICITO: 
 

� Ser escolaritzat per primera vegada en el sistema educatiu català.  

� Ser escolaritzat en el municipi per canvi de domicili significatiu: 

          Domicili d’origen:                                                                           Domicili de destí:                               

� Canvi de centre per circumstàncies excepcionals: 

 
Documentació que cal presentar  ORIGINAL I CÒPIA:  

 
1.  Llibre de família o documents relatius a la filiació (partida de naixement). ���� S’adjunta còpia  

2. DNI, NIE o passaport del pare, mare o el tutor/a. ���� S’adjunta còpia 

3. Altres:______________________________________________________ ���� S’adjunta còpia 

 
 
La persona sotasignat autoritza a l’oficina municipal d’escolarització a: 
 
����  Consultar les dades que consten al padró (en el moment de presentar la sol·licitud, el menor consta empadronat al municipi).  

����  Utilitzar les dades recollides a efectes de Preinscripció i matrícula,  protegides d’acord amb el que preveu la Llei orgànica  15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció  de dades de caràcter personal. 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i la normativa que la desplega, us informem que les vostres dades de caràcter personal 
s’inclouran en el fitxer Escolarització, el responsable del qual és l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, amb la finalitat de gestionar i controlar l’escolarització de l’alumnat del 
municipi de Tarragona. Conforme el que estableixen els articles 15 i 16 de la LOPD, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’OME de Tarragona 
(Av.Ramon y Cajal, 70). 


