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Full d´opcions de matrícula, curs 2021-2022

Dades del centre
Nom: Institut Cabrils Codi de centre: 08062717

Alumna/e: 

Pla d’estudis: ESO LOE Tipus de matrícula : Ordinària□ NEE □
Nivell actual que està cursant:  1r ESO □ 2n ESO □ 3r ESO □ 4t ESO □

Opcions de matrícula

Ensenyaments de religió:

Religió catòlica / Història i cultura de les religions □ Cultura i valors ètics □ 

Segona llengua estrangera:
Opta per al francès com a segona llengua estrangera ?1 

Sí □ No □ 

Educació Física:
Al·lega alguna circumstància que li impedeixi seguir amb normalitat les classes d’Educació Física?2 

Sí □ No □

Autorització per a sortides i activitats 

D'acord amb el seu projecte educatiu, l'Institut Cabrils duu a terme activitats i sortides amb finalitats educatives i 
pedagògiques que tenen lloc fora del centre i que són prèviament aprovades pel Consell Escolar. Per tal de facilitar-ne 
la realització, és convenient que signeu la següent autorització, que també inclou els desplaçaments al pavelló esportiu 
o a les pistes esportives de Cabrils que es poguessin fer per realitzar-hi activitats d'educació física.

1
• Alumnes de 2n d'ESO : Han d'omplir aquesta opció els alumnes que volen fer l'assignatura optativa anual de francès. Si la demanda de 

places supera a l’oferta, se seleccionaran els alumnes en funció de la qualificació de francès del curs anterior.
• Alumnes de 3r : Si han cursat francès en cursos anteriors, continuaran amb l'assignatura en cas d’escollir-la.
• Alumnes de 4t d'ESO: No s’ha d’escollir a la matrícula. S’escollirà al mateix temps que la resta de matèries optatives.

2 Els alumnes que vulguin al·legar l’existència de qualsevol limitació física que els impedeixi seguir amb normalitat les classes d’Educació 
Física hauran de presentar un Certificat Mèdic Oficial.
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En/Na: amb 

número de DNI/Passaport/NIE: com a mare/pare/tutor legal de la alumna/el alumne autoritzo 

la seva participació en les activitats i sortides de l'Institut Cabrils que es facin fora del centre durant el curs acadèmic 

actual.

(signatura)

mailto:matricula@inscabrils


Full de confirmació de plaça i actualització de dades curs 2021-2022

Autorització per a ús de la imatge i de materials.

L'Institut Cabrils disposa d'un espai web i les 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 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 us demana el consentiment per publicar 
fotografies i vídeos on apareguin els vostres fills i filles. Aquest consentiment serà vàlid mentre estiguin escolaritzats al 
centre i podrà ser revocat per escrit en qualsevol moment.

Autorització per a l'ús de serveis i recursos digitals a Internet 

L'Institut Cabrils proporciona a cada alumne i alumna una direcció de correu @inscabrils.cat (http://mail.google.com) i 
un compte a l'Entorn Virtual d'Ensenyament Aprenentatge (https://educaciodigital.cat/iescabrils/moodle/) amb finalitats 
educatives i de comunicació entre professorat i alumnat. Per tal de facilitar l'ús d'aquests recursos la direcció del centre 
us demana l'autorització per a la gestió de les credencials. 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament:  Direcció del centre educatiu – Avinguda de les Escoles 12, 08348 Cabrils
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: Administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i 
adolescents, serveis socials i protecció de la salut; ajuntaments, perquè exerceixin competències en matèria de 
vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria, i consells comarcals, perquè gestionin els serveis de transport 
escolar i ajuts de menjador. No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho
hàgiu consentit prèviament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: 
http://educacio.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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En/Na: amb 

número de DNI/Passaport/NIE: com a mare/pare/tutor legal de la alumna/el alumne autoritzo 

que les seves imatges en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i 

extraescolars organitzades pel centre i els materials elaborats per la alumna/al alumne amb  finalitats educatives 

puguin ser publicats en les xarxes socials  i espai web del centre. 

 (signatura)

En/Na: amb número 

de DNI/Passaport/NIE: com a mare/pare/tutor legal de la alumna/el alumne 

autoritzo que l'Institut Cabrils gestioni les credencials (Nom complet, identificador d'usuari i contrasenya) per a la 

utilització del correu electrònic i l'Entorn Virtual d'Ensenyament Aprenentatge.

(signatura)

http://educacio.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
https://educaciodigital.cat/iescabrils/moodle/
http://mail.google.com/

