Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Daniel Blanxart i Pedrals

CONFIRMACIÓ MATRÍCULA ALUMNAT 4t REPETIDOR ESO CURS 2019-20
L’alumne/a ha de presentar tota la documentació sol.licitada a la secretaria del centre de 10 a 14 h els
dies 2 i 3 juliol de 2019.
Curs i grup 2018/19
DADES DE CONTACTE: MARE

PARE

TUTOR/A LEGAL

E-mail de contacte _____________________________________________
Telèfon______________
Vol rebre ensenyament de la religió catòlica?

SÍ

No

DOCUMENTACIÓ:
1. Fotocòpia DNI o NIE.
2. Rebut de pagament per import de 70 €: Material escolar, digitalització, accés a la plataforma digital,
agenda de l’Institut i samarreta.
3. 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.

Tots els pagaments s’han d’efectuar a: «LA CAIXA» ES95 2100 0057 4402 0066 1156.
Indicar nom i cognom de l’alumne/a a l’apartat concepte.
Autorització per participar en sortides pedagògiques organitzades pel centre durant el curs acadèmic
2019 – 2020
Nom i cognoms del pare o de la mare o del tutor/a
amb DNI o passaport o NIE del pare/mare o del tutor/a
SÍ AUTORITZO

NO AUTORITZO

Olesa de Montserrat, a _________________________________ de 2019

Signatura del pare/mare, tutor de l’alumne/a
Carrer Vall d’Aran 96-98
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 07 34
iesdanielblanxart@xtec.cat
http://www.insdanielblanxart.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Daniel Blanxart i Pedrals

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 i xarxes socials), 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.
Donat el seu consentiment, li recordem que, d'acord amb el RGPD, en qualsevol moment vostè podrà exercir els
drets d'accés, rectificació, oposició, limitació del tractament i, si escau, portabilitat o cancel·lació, presentant un
escrit amb fotocòpia adjunta del seu DNI a les oficines de secretaria d'aquest centre.
AUTORITZO

NO AUTORITZO

Així mateix us informem que, segons el DOGC núm. 5322 del 19.02.09, el centre disposa de càmeres de
videovigilància per tal de vetllar per la seguretat de tota la comunitat educativa. L'enregistrament de les imatges són
susceptibles de consulta per la direcció del centre en casos de possibles incompliments de la normativa.
Aquestes imatges es conservaran un termini màxim d'un mes i no es faran públiques en cap moment.
Olesa de Montserrat,_____________________________________ de 2019

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

Carrer Vall d’Aran 96-98
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 07 34
iesdanielblanxart@xtec.cat
http://www.insdanielblanxart.cat

