Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Guillem Catà

Curs 2017/2018
Núm. EXP:
Matrícula: ESO -1r CURSDades personals de l'alumne/a
Nom:

Cognoms:

Data de naixement:

Edat:

Província de naixement:
Sexe:

Home

Document identitat:

Nacionalitat:
Municipi de naixement:

Dona
DNI

NIE

Passaport

Núm.:

Núm.targeta sanitària (TSI):
Adreça (C/, Pl., Pg, ...):

Núm.:

Municipi:
E-mail de l'alumne/a:

Codi postal:

Pis:

Porta:

Província:

Dades del responsable legal-1
Parentiu:

Pare

Mare

Tutor/a legal

Nom:

Institució

Guarda legal

Cognoms:

Document identitat:
Sexe:

Home

DNI

NIE

Passaport

Núm.:

Dona

E-mail del responsable legal-1:

Dades del responsable legal-2
Parentiu:

Pare

Mare

Tutor/a legal

Nom:

Guarda legal

Cognoms:

Document identitat:
Sexe:

Institució

Home

DNI

NIE

Passaport

Núm.:

Dona

E-mail del responsable legal-2:

Altres dades de l'alumne/a
Telèfon d'urgències (no pot ser el de l'alumne/a):

Telèfon mòbil:

Centre de procedència:

És repetidor/a?

Alumne amb necessitats educatives específiques:

Sí

Sí

No

No

Període de matrícula i horari:
Del 12 al 16 de juny de 9:30 a 13:30 hores

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades obtingudes amb
aquest imprès de matrícula s'incorporaran en un fitxer automatitzat amb la finalitat de gestionar l'escolarització en aquest centre. L'òrgan
responsable del fitxer és el Director del centre educatiu on es formalitza la matrícula.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Guillem Catà
Documentació a presentar (marqueu amb X la documentació que aporteu)
Heu de portar a les Oficines del centre original i fotocòpia de:
DNI/NIE/pas. de l'alumne/a i llibre de família (si s'ha presentat en la preinscripció, no cal).
DNI/NIE/pas. dels/de les tutors/es (si s'ha presentat en la preinscripció, no cal).
Carnet de vacunacions de l'alumne/a (si s'ha presentat en la preinscripció, no cal).
Targeta Sanitària (TSI) de l'alumne/a (si s'ha presentat en la preinscripció, no cal).
2 fotografies mida carnet.
Comprovant ingrés bancari (Inclou els serveis que ofereix el centre, llibres reutilització i la quota
familiar d'AMPA).

Autorització relativa als alumnes: ús d'imatge, publicació de dades de caràcter personal i de
material que elaboren.
El centre disposa d'espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça/es web), on
informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup. Alumnes que
fan les activitats esmentades.
Atès que el dret de 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, la direcció d'aquest centre demana el consentiment per publicar fotografies i vídeos
on aparegui l'alumne/a, i hi sigui clarament identificable. En el cas d'alumnes menors d'edat demana el
consentiment als pares, mares o tutors.
Per a l'edició de materials en espais de difusió del centre cal la corresponent cessió del dret de
comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n'exerceixen la pàtria potestat en cas
de minoria d'edat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons
l'edat dels alumnes. Aquesta cessió s'ha d'efectuar encara que l'autor/a en qüestió no aparegui
clarament identificat i s'entén a realitzacions com ara el treball de recerca de batxillerat i altres similars.
Aquest consentiment també inclou l’autorització en el cas d’imatges clarament identificables obtingudes
per filmacions i fotografies destinades a ser reproduïdes en televisió, revistes no elaborades pel centre,
publicacions de propaganda, llibres o qualsevol altre mitjà de difusió pública, sempre que estiguin
relacionades amb activitats de l'Institut.
AUTORITZO

Manresa,

de

NO AUTORITZO

juny de 2017

Signatura i nom del pare, mare o tutor/a de l'alumne/a

Reunió de pares i mares de l'alumnat de 1r d'ESO el dimarts 5 de setembre a les 19 hores.

