Matrícula 2019-2020

Procés a seguir per formalitzar
la matrícula de l’alumnat de Batxillerat
1r Batxillerat 9 i 10 de juliol de 9-11h
2n Batxillerat 11 i 12 de juliol de 9-11h
Per tal de fer efectiva la matrícula per al curs 2019/2020 cal seguir els següents passos:
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A CONFIRMAR LA PLAÇA
 Full de confirmació de matrícula: empleneu totes les dades demanades amb lletra
majúscula.
 Fotocòpia de la targeta sanitària
 Fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne/a
 Autorització d’imatge
 Qualificacions finals de l’ESO o de BTX (1r ó 2n, segons pertoqui)


Full de recollida d’informació per alumnes amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex (si
s’escau)

 Resguard del pagament (on consti el nom de l’alumne/a).
 Full tria de matèries optatives (tindreu una entrevista a la Biblioteca amb la coordinadora de
Batxillerat)

PAGAMENTS
 60€ en concepte de material (qualsevol material didàctic fungible; per exemple, per als
laboratoris, aula de tecnologia i per als diferents projectes pedagògics)
 35€ en concepte de lloguer de l’armariet (opcional)
Els armariets seran gestionats per l’Institut, amb un cost de 35€ per alumne i curs.
Heu de fer l’ingrés al següent número de compte:
ES89 2100-3201-3122-0038-9979 de La Caixa.
Feu constar el nom de l’alumne/a i el curs en el concepte de l’ingrés.
* Podeu fer el pagament a qualsevol oficina (els dimarts i els dijous al matí, de 8.30 a 10.30 h.), per línia
oberta (si sou clients) o pel caixer automàtic (opció de pagament en efectiu per als no clients que evita pagar
comissió) on haureu d’imprimir els resguards corresponents.

TERMINIS
Cal lliurar tota la documentació sol·licitada a Secretaria els dies:

9 i 10 de juliol de 9-11h per 1r Batxillerat
11 i 12 de juliol de 9-11h per 2n Batxillerat
Un cop finalitzada la matrícula, es lliurarà a cada alumne un resguard que haurà de conservar
en el seu poder per a qualsevol possible reclamació.
Barcelona, juliol de 2019
Secretaria de l’Institut l’Alzina

Institut L’Alzina Ptge. Salvador Riera, 2 08027 Barcelona Tel. 93 340 98 50 www.alzina.cat

MATRÍCULA CURS 2019-2020 – ALUMNAT BATXILLERAT
 Alumne/a incorporat/da al Sistema Educatiu de Catalunya fa menys de 2 anys. Data ____/_____/_____

Dades de l’alumne/a
NOM ALUMNE/A
DNI/PASSAPORT/NIE

 Dona  Home  No binari

SEXE

DATA DE NAIXEMENT

NACIONALITAT

TELÈFON FIX

MÒBIL ALUMNE/A

Institut L’Alzina Ptge. Salvador Riera, 2 08027 Barcelona Tel. 93 340 98 50 www.alzina.cat

EMAIL ALUMNE

Dades del tutor/a 1
Contacte principal

Dades del tutor/a 2

COGNOMS I NOM

COGNOMS I NOM

DNI/PASSAPORT/NIE

DNI/PASSAPORT/NIE

ADREÇA

ADREÇA

PARENTIU

PARENTIU

TEL. MÒBIL

TEL. MÒBIL

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC

Comparteix domicili amb el tutor/a 1r?

Situació que la família explica al centre (la mare/pare en té la custòdia, custòdia és compartida, tutor legal diferent als pares biològics, pares
separats amb conveni separació o divorci...)

Dades sanitàries
Alumne/a amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex (Si marqueu Sí, ompliu el formulari de la Generalitat)

SI



NO



Autoritzacions
Autoritzo a l’Institut L’Alzina a fer fotografies i filmacions al meu fill/a i publicar-les (web, revista, bloc...)
Autoritzo a assistir a totes les activitats acadèmiques organitzades per l’Institut l’Alzina fora del recinte escolar al llarg del curs acadèmic 2019-2020.

 Sí  No
 Sí  No

Altres

 Lloguer armariet  Servei del menjador  Ús biblioteca fins 16.30h
Dades acadèmiques
REPETIDOR

 Sí  No

Signatura i nom del pare/mare o tutor que fa la sol·licitud

Barcelona, ______de ________ de 2019

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer “Dades acadèmiques”, del qual és responsable l'Institut l'Alzina. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de la matricula del nostre
alumnat . D’acord a l’exposat, autoritzeu al responsable del fitxer al tractament de les seves dades amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adjuntant fotocòpia del seu DNI adreçat al nostre
institut. Passatge Salvador Riera, 2 08027 Barcelona o bé mitjançant correu electrònic signat electrònicament dirigit a a8039057@xtec.cat

R/N: Y0373/Y332

Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys i dels professors i personal
del centre: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material
19
20
que elaboren. Curs 20___-20___
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.
En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes i professors que fan les
activitats esmentades.
El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i 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, per la qual cosa la direcció d’aquest centre
demana el consentiment per publicar fotografies i vídeos on surtin alumnes i professors que hi siguin clarament identificables.

Dades de l’alumne/a o professor/a
Nom i cognoms de l’alumne/a o professor/a

DNI/NIE/Passaport

19 20
Període de validesa: curs 20__-20__

Autoritzo

1. Que la meva imatge/veu pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars organitzades pel centre i publicades en:
- En webs del centre:
•

Intranet amb accés restringit:

Sí

No

Sí

No

(Tota plataforma administrada pel
centre: Àgora Moodle, Google Apps, etc.)

•

Internet amb accés no restringit:

- Plataformes d’Internet no administrades pel centre: especifiqueu-les (p.ex. Google+, YouTube...) i també el tipus accés (restringit/no
restringit)

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu:

Sí

Sí
Sí
Sí

No
No
No

No

2. Que el material que elabori pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web i revistes) del mateix centre
amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:
Sí

No

3. Que en els webs o blogs i revistes editades pel centre hi constin les meves inicials i les del centre:
Sí

No

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre.
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centresdepartament.html o http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/personalcentres-departament.html
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals.

A254-V03-18

Lloc i data
Signatura de l’alumne/a o del/de la professor/a

Direcció del centre educatiu / Coordinació de l’AFA
1/1

R/N: Y0388/Y332

Full de recollida d’informació per a alumnes amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex
Dades personals
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a
Nom i cognoms de l’alumne/a amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex

Dades del centre educatiu
Nom

Codi

Adreça
Municipi

Codi postal

Dades de l’al·lèrgia
Data de diagnosi
Tipus d’aliments i/o materials a què és al·lèrgic (cal indicar si es produeix per contacte, ingestió i/o inhalació)

Reaccions al·lèrgiques que pot presentar i tractament que cal administrar

Dades mèdiques
Nom de l’hospital o centre mèdic que controla l’alumne/a
Nom i cognoms del metge/essa responsable

Nom i cognoms de l’ infermer/a responsable

Horari de contacte

Telèfon

Centre mèdic al qual caldria traslladar l’alumne/a en cas de reacció anafilàctica
Targeta sanitària (codi d’identificació personal, CIP)
Lloc i data
Signatura del pare, mare o tutor/a

A310-V01-16

En compliment del que preveu l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “Alumnat de centres educatius dependents del Departament
d’Ensenyament”, del qual és responsable la direcció del centre educatiu. La finalitat del fitxer és gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i
professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís dels alumnes i les famílies en el
procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar
les vostres dades i oposar-vos-en al tractament, en les condicions fixades en la normativa vigent. Per exercir aquests drets heu d’adreçar un escrit a la
direcció del centre educatiu, l’adreça del qual consta en aquesta sol·licitud.

Aquest document serà vàlid durant tota l’escolarització de l’alumne/a al centre.
Cal que renoveu anualment la medicació que lliureu al centre.
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RESGUARD MATÈRIES PER PRIMER DE BATXILLERAT
 Repeteix

 Curs complert

 Soltes (_________________________________________________)

NOM I COGNOMS______________________________________________________4t d’ESO

A B C

Encercla una matèria DE LA COMUNA D’OPCIÓ i una de cada franja:

Humanitats i
ciències socials

Ciències i
tecnologia

ITINERARIS

COMUNA D’OPCIÓ
OBLIGATÒRIA

CIENTÍFIC
Matemàtiques 1
-MA1TECNOLÒGIC

FRANJA 1

FRANJA 2

FRANJA 3

Biologia
-BI1-

Ciències de la
terra (geologia)
-CG1-

Química
-QU1-

Tecnologia
industrial
-TI1-

Física
-FI1-

Dibuix tècnic
-DT1-

CIÈNCIES SOCIALS

Matemàtiques aplicades
a les ciències socials
-MP1-

Economia de
l'empresa
-EE1-

Psicologia –PSISociologia -SOC-

Economia
-ECO-

HUMANÍSTIC

Llatí
-LL1-

Literatura
universal
-LU-

Francès
-FRA-

Història del món
contemporani
-HMO-

Barcelona,______de______________de 201___

FULL TRIA MATÈRIES PER PRIMER DE BATXILLERAT

 Repeteix

 Curs complert

 Soltes (_________________________________________________)

NOM I COGNOMS______________________________________________________4t d’ESO

A B C

Encercla una matèria DE LA COMUNA D’OPCIÓ i una de cada franja:

Humanitats i
ciències socials

Ciències i
tecnologia

ITINERARIS

COMUNA D’OPCIÓ
OBLIGATÒRIA

CIENTÍFIC
Matemàtiques 1
-MA1TECNOLÒGIC

FRANJA 1

FRANJA 2

FRANJA 3

Biologia
-BI1-

Ciències de la
terra (geologia)
-CG1-

Química
-QU1-

Tecnologia
industrial
-TI1-

Física
-FI1-

Dibuix tècnic
-DT1-

CIÈNCIES SOCIALS

Matemàtiques aplicades
a les ciències socials
-MP1-

Economia de
l'empresa
-EE1-

Psicologia –PSISociologia -SOC-

Economia
-ECO-

HUMANÍSTIC

Llatí
-LL1-

Literatura
universal
-LU-

Francès
-FRA-

Història del món
contemporani
-HMO-

Barcelona,______de______________de 201___

