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MATRICULACIÓ ALUMNAT NOU A L’INSTITUT: BATXILLERAT CURS________

1. DADES PERSONALS DE L’ALUMNAT 
 
DNI/passaport/NIE: _____________________________  

Cognoms, nom: ____________________________________________________________________ 

Lloc de naixement (ciutat, província o país) ___________________Nacionalitat_________________  

 

2. DADES ACADÈMIQUES  

Vol rebre ensenyament de la religió catòlica?         SÍ       No     

CURS SENCER       SOLTES       REPETIDOR     

    

AUTORITZACIONS DELS PARES/MARES O TUTORS LEGALS DE L’ALUMNAT 

 

 Autorització per participar en sortides pedagògiques organitzades pel centre durant el curs   

acadèmic 2018 – 2019 

Nom i cognoms del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a ________________________________ 

__________________  amb DNI o passaport o NIE del pare/mare o del tutor/a legal_____________________ 

 

 SÍ AUTORITZO                         NO AUTORITZO  

 

Olesa de Montserrat, a ____ d___________________________ de 2018 
 

 

 

     Signatura del pare/mare/tutor de l’alumne/a o alumne/a major d’edat 

 
 

D'acord amb l'article 5è de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que proporcioneu seran incorporades i 
tractades en els següents fitxers: 
• "Escolarització d'alumnat", la finalitat del qual és la tramitació i resolució dels processos d'admissió de l'alumnat en els centres sufragats amb fons públics i el seguiment de 
l'escolarització en aquests centres. 
• "Alumnat de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament", la finalitat del qual és la gestió de l'acció educativa. 
Els responsables d'aquests fitxers són, respectivament: 
• Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, amb domicili a Via Augusta, 202-226. 08021. Barcelona. 
• Direcció del centre educatiu, l'adreça del qual consta en aquest document. 
Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per 
exercir aquest dret heu d'adreçar un escrit dirigit al responsable del fitxer corresponent. 
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INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA A BATXILLERAT 

 

DATES DE MATRICULACIÓ  

Alumnat que hagi obtingut el títol d’ESO a la convocatòria de juny:  6 de juliol 

Alumnat que obtingui el títol d’ESO a la convocatòria de setembre: 7 de setembre 

HORARI DE SECRETARIA: Matins de 10 a 13 h. 

 

1. Imprés de matrícula. 

2. L’alumnat nou a l’Institut a primer curs. Fotocòpia i original del resguard del títol d’ESO. 

3. Alumnat nou a l’Institut que ja hagués iniciat el Batxillerat a qualsevol altre centre. Certificat acadèmic 

oficial de qualificacions. 

4. Rebut de pagament per import de 70 €: Material escolar, accés a la plataforma digital i assegurança 

escolar obligatòria. Samarreta i agenda de l’Institut.   

5. Taquilla: 

 

  Vull sol·licitar una taquilla. Import 25€ 

 Tinc taquilla i vull continuar gaudint d’aquest servei. Import 10€ 

 Per optar a ella, sempre i en el cas que n’hi hagi de disponibles, s'haurà  de fer una aportació de 25 €, 

dels quals 15 € queden en dipòsit i 10 € són pel lloguer d'un curs acadèmic. 

 La responsabilitat del que es guardi en la taquilla i l'estat de conservació de la mateixa és de 

l'alumne/a. 

 Si hi ha algun desperfecte l'alumne se'n farà responsable abonant l'import que correspongui. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ BEQUES: http://becasmecd.es/ 

Tots els pagaments s’han d’efectuar al següent compte bancari: 

Entitat bancària «LA CAIXA» núm. compte ES95 2100 0057 4402 0066 1156 

Indicar nom i cognoms de l’alumne/a a l’apartat concepte. 


