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MATRÍCULA 1r BATXILLERAT 
 

CURS 2019-20 

Dades personals: 
Nom i Cognoms:  _______________________________________________________________  
Domicili: ______________________________________  núm:  ______  pis:  _____ porta: ____  
Localitat o Municipi:  ____________________________________________  C.P.:  ___________  
Nom i Cognoms del 1r Tutor Legal:  ______________________________ Mòbil 1: ____________  
Nom i Cognoms del 2n Tutor Legal:  ______________________________ Mòbil 2: ____________  
Telèfon domicili i e-mail familiar: ________________________    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @  ________  
Altres Telèfons (indiqueu referència):  __________________________________________________  
Mòbil i e-mail alumne/a: _______________________    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @  ________________  
Si no s’ha fet la preinscripció: 
DNI:  _________________________________  Data de naixement:  _______________________  
Lloc de naixement: ______________________________________________________________  
 

Dades acadèmiques  
Curs finalitzat: _____________ Llengua estrangera:  Anglès    Francès Batxibac; No    Sí  
Has de repetir curs?: Sí    No  Matèries pendents: 1. _____________________________ 
2. ________________________ 3. _______________________ 4. _________________________ 
 

Documentació que cal aportar: 
 1 fotografia amb el nom sencer al seu darrera. 
 Fotocòpia del DNI de l’alumne/a. 
 Per a l’alumnat nou: Original i Fotocòpia del Carnet de Vacunació. 
 Per a l’alumnat nou: Fotocòpia del butlletí de notes finals de 4t d’ESO. 
 Resguard de transferència bancària amb el nom de l’alumne/a: 
 

Modalitat: Marca amb una X la via que vulguis cursar i fins a completar 4 matèries 

 

X 1. CIENTIFICOTÈCNICA   X 2. CIÈNCIES DE LA SALUT 

X Matemàtiques   X Biologia 

X Física   X Química 

X Tecnologia Industrial   X Matemàtiques 

 Química    Física / Batxibac 

 Dibuix Tècnic    Ciències de la Terra 
      

 

X 3. HUMANITATS  X 4. SOCIOHUMANÍSTIC  X 5. CIÈNCIES SOCIALS 

X Llatí  X Llatí  X Matem. Ciències Socials 

X Grec  X Matem. Ciències Socials  X Econ. i Org. d’Empreses 

 Història del Món / Batxibac   Història del Món / Batxibac   Història del Món / Batxibac 

 Literatura Catalana   Literatura Catalana   Literatura Catalana 

 Economia   Economia   Economia 
 

Montornès del Vallès,  _____  de  ___________  de 2019 
 

SIGNATURES DE MATRICULACIÓ I AUTORITZACIONS (veure el dors) 
  
  
  
  

Signatura del tutor legal Signatura de l’alumne/a 
 

Nota: Totes les dades recollides en aquest document quedaran integrades en la base de dades d'alumnes del centre i estaran 
protegides d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre i en el Reglament (UE) 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

mailto:iesvv@.xtec.cat
http://www.xtec.cat/iesvv


 

AUTORITZACIÓ RELATIVA A L’ALUMNAT: PUBLICACIÓ D’IMATGES I/O VEU, DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL I DE MATERIAL QUE ELABORA 
 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 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 als pares, mares o tutors legals per poder publicar imatges on 
apareguin els seus fills i/o filles on aquests siguin clarament identificables. 
 
L’Institut Vinyes Velles disposa d’espais de comunicació i difusió on informa i fa difusió a les famílies i a la 
comunitat educativa de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars (web, canal de youtube, 
twitter). En aquests espais publiquem imatges en què apareixen, individualment o en grup, alumnes realitzant 
les esmentades activitats. 
 
En ocasions, l’Ajuntament de Montornès del Vallès, a la seva web, i mitjans de comunicació comarcals gràfics, 
com Vallès Visió, o de premsa escrita es fan ressò de les activitats que fa el nostre alumnat: projectes, 
participacions a concursos, celebracions. 
 
A més, administracions i/o entitats que col·laboren amb l’institut per complementar l’oferta de sortides, tallers, 
xerrades, etc., tenen els seus propis espais de difusió per a la promoció de les seves activitats i serveis. 
 
Amb la signatura d’aquesta matrícula autoritzo: 

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

 En webs i blogs del centre:  
 Intranet amb accés restringit (Tota plataforma administrada pel centre: Agora Moodle, Nodes, Google Apps, etc):  Sí  No 
 Internet amb accés no restringit   Sí  No 

 Plataformes d’internet no administrades pel centre (Google+, canal de youtube i twitter)  Sí  No 

 Al web o xarxes socials de les entitats que acullen el nostre alumnat per a la realització 
d’aquest tipus d’activitats, amb accés no restringit: 

 Sí  No 

 
2. Que el material que elabori el meu fill/a pugui ser publicat en els espais de comunicació de l’institut amb 

la finalitat de desenvolupar i promocionar l’activitat educativa:  Sí      No 
 

3. Que en els webs o blogs administrats pel centre hi constin el noms i cognoms del meu fill/a:  Sí  No 
 

4. Que la imatge/veu del meu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars 
lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a mitjans de comunicació 
locals i comarcals:  Sí  No 

 
Amb la signatura d’aquesta matrícula informo l’institut que el meu fill/a és coneixedor que no pot fer fotos, vídeos 
ni gravacions de so d’altres companys/es, de personal del centre o d’altri sense el seu consentiment ni, per tant, 
tampoc fer-ne difusió a les xarxes socials o Internet. 
 
AUTORITZACIÓ D’ASSISTÈNCIA A LES SORTIDES EXTRAESCOLARS 
Les sortides o activitats extraescolars seran presentades per a la seva aprovació pel Consell Escolar a l’inici de 
curs. La signatura d’aquest document autoritza al vostre fill/a a realitzar-les amb validesa per a tot el proper curs 
escolar. 
 
Amb la signatura d’aquesta matrícula autoritzo l’assistència del meu fill/a a les activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars: aprovades en Consell Escolar:  Sí  No 
 
AUTORITZACIÓ DE COMPARTIR LES DADES PERSONALS AMB L’AMPA 
Amb la signatura d’aquesta matrícula autoritzo a compartir amb l’AMPA les dades personals que apareixen en 
aquest document:  Sí  No 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Direcció de l’institut. 
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://educació.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html. 
Amb la signatura d’aquesta matrícula informo que he llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades 
personals. 

http://educació.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html

