
 

   

 Document elaborat per: Equip directiu Data: 
  03/07/2017 

 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès. Pàgina 1 / 8 

 

Matrícula de BATXILLERAT 

 

Documentació que cal aportar 

 Fotocòpia del DNI de l’alumne / Fotocòpia DNI responsables legals 
 Fotografia (amb el nom i cognoms escrits al darrere). 
 Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a  
 Rebut bancari conforme s’ha fet el pagament de: 

 

Quota de dossiers, assegurança escolar i sortides del curs: 110€. 
Aquests diners s’han d’ingressar a: 

 
C/ Selva de Mar, 234 
núm. de compte: ES57 0182 7062 47 0208000627 
Concepte: MAT17-18 - Cognoms, Nom – curs. 

 
 Rebut bancari conforme s’ha efectuat el pagament de: 

 

Quota de l’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes): 35 €. 
Aquests diners s’han d’ingressar a: 

 
C/ Selva de Mar, 234 
núm. de compte: ES83 0182 7062 43 0208005981 
Concepte: AMPA17-18 - Cognoms, Nom – curs. 

 
 Full de dades personals. 
 Full assignatures modalitat 
 Autorització signada pel pare/mare/representant legal, per participar en activitats programades 

tant fora com dintre de l’Institut. 
 Autoritzacions d’ús d’imatge i publicació de continguts 
 Autoritzacions d’ús de serveis digitals i creació d’un compte de correu corporatiu a l’alumne/a. 
 Autorització esbarjo 
 Carta de compromís educatiu 

 
 
 

1r. de Batxillerat 
Els alumnes nous al Centre que comencen 1r. de Batxillerat han d’adjuntar 
també, fotocòpia del Resguard del Títol de Graduat en ESO o equivalent. 
 
2n. de Batxillerat 
Els alumnes nous al Centre han d’adjuntar també fotocòpia de l’últim butlletí 
de qualificacions. 

 
 
 
 

NOTA: En cas que algun document dels que demanem ja hagi estat lliurat en la preinscripció, no 

cal tornar-lo a adjuntar ara. 
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Dades personals 

 

Dades del alumne 

Nom i cognoms 
 

DNI/NIE   Targeta sanitària 
 

Telèfon mòbil   Correu electrònic 
 

Adreça         núm. pis pta  
 

Municipi        Codi Postal  
 

Data naixement   Població naixement   Nacionalitat 
 

Data d’arribada a Catalunya (si s’escau)     Data d’incorporació a l’escola 
 

Centre de procedència 
 

Dades dels responsables (pare, mare o tutor legal) 

Responsable 1 

Nom i cognoms        DNI/NIE/Passaport 
 

Adreça de correu electrònic   Telèfon fix  Telèfon mòbil 
 

Responsable 2 

Nom i cognoms        DNI/NIE/Passaport 
 

Adreça de correu electrònic   Telèfon fix  Telèfon mòbil 
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Autorització relativa als alumnes: ús de serveis i recursos digitals a 
Internet per treballar a l’aula 

 

Dades del centre 

Nom del centre         Codi del centre 
INSTITUT JOAN D’ÀUSTRIA       08013101 

Adreça          Municipi Codi postal 
CARRER SELVA DE MAR, 211       BARCELONA 08020 

Dades de l’alumne/a 

Nom i cognoms 
 

Data de naixement Curs 
 

Dades del pare, mare o representant legal 

Nom i cognoms         DNI/NIE/Passaport 
 

Autoritzo 

Que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als següents recursos i serveis 
d’Internet: 

 Clickedu 

 Moodle 

 G Suitefor education 

 Microsoft Office 365 
per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques. 
 
La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al 
centre educatiu. El centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels 
usuaris. L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui 
causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts. 
 
I faig extensiva aquesta autorització al llarg de tota l’etapa d’escolarització de l’alumne al centre. 
 
 
 
 
 
 
 
Lloc i data 
 

 
Signatura del pare, mare o representant legal de l’alumne o alumna 
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Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de 
caràcter personal i de material que elaboren (menors d’edat). 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces 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 a 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 als pares, mares o tutors legals per publicar 
fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables. 
 
Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre (blogs, web, revistes) 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’estén a realitzacions com ara el treball de recerca de batxillerat i altres de similars. 
 

Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors 

Nom i cognoms de l’alumne o alumna 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna DNI/NIE/Passaport 
 

 

Autoritzo 

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

Pàgines web del centre. 
Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu. 

2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i 
espais web del centre i revistes editades pel centre mateix) amb finalitat de desenvolupar l’activitat 
educativa. 

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials de l’alumne o 
alumna i del centre. 

 
I faig extensiva aquesta autorització al llarg de tota l’etapa d’escolarització de l’alumne al centre. 

 
 
 
 
 
 
Lloc i data 
 

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna 
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Autorització sortides curs 2017-2018 

 
Nom i cognoms        DNI/NIE/Passaport 
 

 

Autoritzo 

el meu fill/a.......................................................................................................a participar en totes les activitats 
programades pels diferents seminaris, tant fora com dintre de l’institut. 
 
Eximeixo els professors/es que l’acompanyin durant l’activitat de qualsevol responsabilitat si el meu fill/a no 
observa una conducta responsable i no obeeix les instruccions rebudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abans de cada activitat rebran un full informatiu amb les característiques detallades de l’activitat. 
 
El viatge d’anada a l’activitat i tornada a l’Institut es farà amb la presència de professorat (especialment en el 
1r Cicle d’ESO). Les activitats que es realitzen fora de Barcelona-ciutat es fan amb transport organitzat des 
de l’Institut. 

 

 
 
 
 
 
Lloc i data 
 

Signatura del pare, mare o representant legal de l’alumne o alumna 
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Autorització sortida esbarjo 

 

PER ALUMNES DE 3r. i 4t. D’ESO, BATXILLERAT I CICLES 

 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor      DNI/NIE/Passaport 
 

 

Autoritzo 

el meu fill/a.......................................................................................................a sortir del centre durant el 
temps d’esbarjo . 
 
Durant aquest espai de temps, i mentre romangui fora del recinte del centre docent,  
 
el pare/mare/representant legal signant assumeix la responsabilitat i la guàrdia i  
 
custòdia de l’esmentat alumne/a.  
 
Aquesta autorització serà vigent fins a la finalització de l’etapa o mentre no es manifesti el contrari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lloc i data 
 
 
 
 

Signatura del pare, mare o tutor legal 
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FULL DE PREINSCRIPCIÓ  BATXILLERAT 

 Primer Batxillerat  Segon Batxillerat 
Nom i cognoms                Curs: 
 

MATÈRIES COMUNES Hores 1r. Hores 2n. 

Llengua Catalana i Literatura 2 2 

Llengua Castellana i Literatura 2 2 

Anglès 3 3 

Filosofia / Història de la filosofia 2 3 

Educació Física 2 - 

Ciències per al món contemporani 
(cultura científica) 

2 - 

Història - 3 

Tutoria 1* 1 

Treball de recerca 1* - 

Religió (Voluntària) 2* - 

Matèria Modalitat I (comuna d’opció) 4 4 

Matèria Modalitat II 4 4 

Matèria Modalitat III 4 4 

Matèria Modalitat IV 4 4 

Total 30 30 

MATÈRIES DE MODALITAT: CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
Escull un bloc 

 Bloc 1  
Hores 1r batx. Hores 2n batx. 

Matemàtiques 4 4 

Física 4 4 

Química 4 4 

Biologia 4 4 

 

 Bloc 2 
Hores 1r batx. Hores 2n batx. 

Matemàtiques 4 4 

Física 4 4 

Tecnologia Ind. 4 4 

Dibuix Tècnic 4 4 

 

 Bloc 3 
Hores 1r batx. Hores 2n batx. 

Matemàtiques 4 4 

C. Terra /Geologia 4 4 

Química 4 4 

Biologia 4 4 

 

 Bloc 4 
Hores 1r batx. Hores 2n batx. 

Matemàtiques 4 4 

Física 4 4 

Química 4 4 

Dibuix Tècnic 4 4 
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MATÈRIES DE MODALITAT: HUMANITATS 
Escull un bloc 
 

 Bloc 1 

Primer Batx. Hores 1r Segon Batx. Hores 2n 

Llatí 4 Llatí 4 

Història Món Cont. 4 Història de l’art 4 

Lit. Catalana 4 Lit. Castellana 4 

Economia 4 Geografia 4 

 
 

 Bloc 2 

Primer Batx. Hores 1r Segon Batx. Hores 2n 

Llatí 4 Llatí 4 

Història Món Cont. 4 Història de l’art 4 

Lit. Catalana 4 Lit. Castellana 4 

Psicologia 
Francès 

2 
2 

Sociologia 
Francès 

2 
2 

 
 

 Bloc 3 

Primer Batx. Hores 1r Segon Batx. Hores 2n 

Llatí 4 Llatí 4 

Història Món Cont. 4 Història de l’art 4 

Lit. Catalana 4 Lit. Castellana 4 

Religió 
Francès 

2 
2 

Sociologia 
Francès 

2 
2 

MATÈRIES DE MODALITAT: CIÈNCIES SOCIALS 
Escull un bloc 
 

 Bloc 1 

Primer Batx. Hores 1r Segon Batx. Hores 2n 

Matemàtiques CS 4 Matemàtiques CS 4 

Economia Empresa 4 Economia Empresa 4 

Economia 4 Geografia 4 

Història Món Cont. 4 Lit. Castellana 4 

 

 Bloc 2 

Primer Batx. Hores 1r Segon Batx. Hores 2n 

Matemàtiques CS 4 Matemàtiques CS 4 

Economia Empresa 4 Economia Empresa 4 

Història Món Cont. 4 Lit. Castellana 4 

Psicologia 
Francès 

2 
2 

Sociologia 
Francès 

2 
2 

 

 Bloc 3 

Primer Batx. Hores 1r Segon Batx. Hores 2n 

Matemàtiques CS 4 Matemàtiques CS 4 

Economia Empresa 4 Economia Empresa 4 

Història Món Cont. 4 Lit. Castellana 4 

Religió 
Francès 

2 
2 

Sociologia 
Francès 

2 
2 

 
Signatura de l’alumne/a.  Signatura del pare/mare/tutor/a. 
 
Barcelona, ............................................................................(data) 


