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

MATRÍCULA Curs 2019-2020
CONFIRMACIÓ MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE SUPERIOR
L’alumnat pot presentar tota la documentació sol.licitada a la secretaria del centre:
fins el 15 de juliol de 10 a 14 h
DADES DE L'ALUMNE/A
CURS I GRUP 2018/19 _____________________________________
DNI/PASSAPORT/NIE.: __________________________
COGNOMS I NOM_________________________________________________________________
TELÈFON CONTACTE________________________________
Situació laboral en el moment de la matrícula: Treballa

No treballa

AGB0 ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) :  1r.CURS

 2n. CURS

AEA0 ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA (LOE) :  1r.CURS  2n. CURS
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
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.
Finalitat: Tramitació i resolució dels processos d’admissió dels alumnes en els centres educatius sufragats amb fons públics.
Legitimació: Exercici de poders públics.
Destinataris: Centres educatius, Administració educativa i ajuntaments competents en escolarització.
Drets: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos-en al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.Us informem que és necessari indicar que heu llegit la Informació bàsica sobre protecció de
dades. En cas contrari, no podreu continuar amb el procés de matrícula.
Carrer Vall d’Aran 96-98
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 07 34
Fax 93 778 35 88
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
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, a _______________________________________ de 2019

Signatura i nom del pare, mare o tutor/a de l'alumne/a
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PROCEDIMENT DE MATRÍCULA
1.
IMPORT A INGRESSAR
Tot l’alumnat ha d’ingressar els imports següents
segons correspongui:

PREUS PÚBLICS
a “LA CAIXA”
compte ES50 2100 0057 4402 0065 9250

Curs complert: 360€


a concepte s’ha de posar el nom i cognoms de
l’alumnat

Unitat formatives soltes: 25€ cada unitat
formativa.
Quan, aplicant els preus per matèries soltes,
resultin un import superior al preu aplicable per
matrícula completa en el mateix curs en el que es
matricula, l’alumne podrà acollir-se a l’import per
curs complet.

Alumnat de CFGS d’Administració i Finances: 70€
en concepte de material de suport a la docència i
assegurança escolar obligatòria.
a“LA CAIXA” compte
ES95 2100 0057 4402 0066 1156
a concepte s’ha de posar el nom i cognoms de
l’alumnat

Alumnat CFGS d’Ensenyament i animació
socioesportiva: 590€ en concepte d’assegurança
escolar obligatòria, més una altra assegurança
addicional. Material escolar de les matèries
teòriques i sortides obligatòries.
1r pagament: 295€ a aportar el dia de matriculació
2n pagament: 295€ mes de desembre

2. Aquest document, la fotocòpia del DNI/NIE i el resguard de pagament s’ha de presentar a la
secretaria de l’institut el dia assenyalat.
3. En cas de sol.licitar convalidacions o exempcions: Cal presentar juntament amb la sol.licitud, un
certificat acadèmic oficial amb qualificacions del centre on es va cursar.

INFORMACIÓ BEQUES: http://becasmecd.es/
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INFORMACIONS VARIES
PAGAMENT FRACCIONAT DEL PREU PÚBLIC
Es pot demanar el fraccionament del pagament del preu públic en dos terminis:
1r termini- el 50% de l’import el dia de la matrícula al juliol de 2019
2n termini- la resta de l’import de l’1 al 4 d’octubre de 2019
En cas que no es faci el pagament en els terminis indicats, es perd el dret a la reserva de la plaça
adjudicada. L’alumne/a que no ingressi el segon termini serà donat de baixa d’ofici, i no se li retornarà
l’import que hagués ingressat en el primer termini.
DEVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA
El preu pagat per la matrícula només es retornarà en els supòsits legalment establerts i s’hauran de
demostrar documentalment abans del 15 d’octubre.
BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
Per beca: Els/les alumnes que van obtenir beca en el curs anterior tenen una bonificació del 50% sempre
que documentin que els ha estat concedida.
Per família nombrosa general o monoparental (general i especial): Bonificació del 50%. En el moment de
la matrícula s’ha de presentar una còpia del carnet en vigor.
Exempcions totals: No han de pagar el preu públic aquelles persones que presentin la documentació de
família nombrosa especial, minusvalia igual o superior al 33% o víctimes de violència de génere o d’actes
terroristes.
CONVALIDACIONS
En el moment de la matrícula l’alumnat ha de decidir entre:
- Matricular-se només dels continguts que ell personalment preveu que no se li convalidaran, i per tant,
pagar només per aquests continguts. Aquesta opció implica que en cas que no se li convalidin no podrà
matricular-se d’aquests continguts per al curs actual. Al llarg del curs pot sol·licitar les convalidacions o
exempcions de les unitats formatives del mateix cicle formatiu de les que no està matriculat.
- Matricular-se tant dels continguts que no ha demanat convalidar com dels continguts dels quals no s’ha
resolt la convalidació o exempció, i per tant, pagar per aquests continguts. Aquesta opció implica que no
es retorna l’import si, després d’ ingressat l’import de la matrícula, s’obté la convalidació o exempció.
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