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 01 DXX_IMPRÉS MATRÍCULA IFE 

 
 

Carrer Osca, 95-105 

Tel. 93 6560000   Fax 936563031 

E-mail  a8053340@xtec.cat 
08620 Sant Vicenç dels Horts 

 

MATRÍCULA CURS 2020-21 
 

IFE (Itinerari formatiu específic) 
 

AUXILIAR EN CURA D'ANIMALS I ESPAIS VERDS 
 
 
DNI …………………… Nom i cognoms ............................................................................. 
 
Data de naixement………… Municipi…………………..……… Província ……………..….. 
 
Nom i cognoms del pare o tutor ……………………………………………………....…......... 
 
Nom i cognoms de la mare o tutora .……………………………………………...………....... 
 
Adreça ……………………………………………..…Població………………...……….……… 
 
 
DADES DE LOCALITZACIÓ: Empleneu el revers només l’alumnat nou o en el cas de 
modificació de dades 
 

Cal formalitzar la matrícula entre els dies 8 i 10 de setembre 
 
Has de portar: 
- Full de matrícula 
- Actualització de dades de contacte 
- Autorització d’ús d’imatges (menors/majors d'edat) 
- Comunicació us serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula 
- Autorització de cessió de dades 
- Imprès informatiu videovigilància 
- Autoritzacions alumnat 
- Carta de compromís informàtic 
- Autorització de traspàs d’informació a la família 
- Compromís d'acceptació de les NOFC 
- Resguard del pagament 
 
 
 
 
 
 
Signatura ( pare/mare, tutor/tutora ) 

mailto:A8053340@centres.xtec.es
mailto:A8053340@centres.xtec.es


R/N: Y0373/Y332 

 

    Generalitat de Catalunya 
     Departament d’Educació 

     Institut Gabriela Mistral 

     Secretaria 
 
 

Comunicació relativa als alumnes majors d'edat i als professors i personal del 
centre: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula. Curs 
20  -20   

 

 

Dades del centre 

Nom del centre Codi del centre 

 INS GABRIELA MISTRAL              08053340 

Adreça 

 Osca 95-105 

Municipi Codi postal 

 Sant Vicenç dels Horts              08620 

 

 Dades del/de la declarant 

Nom i cognoms                  DNI/NIE/Passaport 
 

Declaro 
Que estic assabentat/ada que utilitzaré, per al treball acadèmic, els serveis telemàtics i/o aplicacions de dispositius mòbils que 
requereixen usuari i contrasenya que s’especifiquen a continuació: 
- correu electrònic, moodle, llicències de llibres digitals, blocs i altres serveis similars 

- programari per a la realització de videoconferències que el centre estableixi 

 

 

La responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable, però, de 
l’ús indegut del recurs i dels 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 serveis o dels continguts. 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Gestió de les credencials i els accessos als serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres- 
departament.html 

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals. 

Lloc i data 

 Sant Vicenç dels Horts, a          d                       de 20 

Signatura del/de la declarant 

 
 
 
 
 
 

 
 

Direcció del centre educatiu  
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 01 D38_CARTA DE COMPROMÍS INFORMÀTIC 

 

 
CARTA DE COMPROMÍS INFORMÀTIC 

 

L’Institut Gabriela Mistral posa al servei de l’alumnat de l’ESO, Batxillerat i CCFF un suport 
informàtic de recolzament docent amb les aules d’informàtica i l’aula d’informàtica mòbil. 
    Aquesta última consisteix a treballar, mitjançant la utilització de portàtils, continguts 
curriculars a les diferents matèries dintre de la classe ordinària. 
    Perquè aquest servei funcioni correctament és necessari acceptar i complir el decàleg de 
consells i normes que es detallen en aquest full; per això, signo el següent document: 
 
 
En cas de menor d’edat: 
Nom i cognoms pare/mare i/o tutor/a legal: 
Núm. DNI: 
Nom i cognoms de l’alumne/a: 
Grup/Curs/Estudis (ESO/BATX/CCFF): 
 
 
En cas de major d’edat: 
Nom i cognoms de l’alumne/a: 
Núm. DNI: 
Grup/Curs/Estudis (BATX/CCFF): 
 
 
CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 

A) L’ordinador és propietat del centre i no pot sortir de l’aula. 
B) L’ordinador, a l'institut, és una eina de treball i estudi. 

C) Els ordinadors són d’ús exclusivament acadèmic i, per tant, no es pot escoltar música, veure 
fotos, entrar a portals no educatius, xatejar, fer descàrregues no autoritzades pel docent... 

D) Mentre el professor/a explica, els ordinadors han d’estar amb la tapa abaixada i en mode 
d’hibernació. No s’ha d’obrir l’ordinador fins que el professor/a ho digui explícitament. 

E) S’haurà d’apagar l’ordinador una mica abans d’acabar la classe i sempre amb el vistiplau del 
professor/a, per dipositar-lo novament al carretó, al mateix lloc i endollat, indicat per la 
correspondència numèrica (safata – ordinador). 
  

EM COMPROMETO A: 
 

1. Agafar sempre el mateix ordinador. 
L’assignat inicialment pel professor/a de la matèria, per tal d’evitar-me possibles problemes 
tècnics i de continguts punibles (racistes, xenòfobs, ofensius, violents, indecents, etc.) aliens a la 
meva persona. 

2. Vetllar per la bona cura de l’equip informàtic al meu càrrec (evitar cops, mantenir les 
identificacions, no fer malbé pantalla i teclat, etc.). 

3. Respectar els ordinadors dels companys i comunicar al professorat qualsevol comportament 
inapropiat per part dels companys/es. 

4. Informar, només encendre’l, de qualsevol incidència o anomalia detectada, tant tècnica com de 
continguts (programari no necessari o una personalització inadequada de l’equip). 

5. Seguir en tot moment les instruccions donades pel docent que estigui fent ús d’aquest recurs. 
6. Complir totes aquelles normes especificades a les Normes d’Organització i Funcionament de 

Centre (NOFC) referides a la gestió de l’aula. 
 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Gabriela Mistral 
Coordinació Informàtica 
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 01 D38_CARTA DE COMPROMÍS INFORMÀTIC 

 

 
 
 
RESPONSABILITATS DERIVADES 
 

➢ La reiteració en l’ús inapropiat de l’ordinador assignat a l’alumne/a pot significar la pèrdua del 
dret d’utilització, prèvia notificació a les famílies o tutors/es de l’alumne/a, així com l’aplicació 
d’alguna conseqüència disciplinària d’acord amb les NOFC. 

➢ Qualsevol desperfecte ocasionat a l’ordinador per l’alumne/a, ja sigui el propi que té assignat o 
un altre d’un company/a de classe, anirà a càrrec de la família que assumirà els costos econòmics  
de reparació o restitució d’aquest. 

 

Signatura pare/mare, tutor/a legal              Signatura de l’alumne/a 
 
 
 
 
 
Sant Vicenç dels Horts, .......   de 20... 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Gabriela Mistral 

Secretaria 

 

 

29/05/2018 APROVAT Pàgina 1 de 1 

 00 D40_INFORMACIÓ VIDEOVIGILÀNCIA 

 

 
 
 

LOPD – IMPRÉS INFORMATIU VIDEOVIGILÀNCIA 

 

En compliment de la normativa sobre protecció de dades vigent, els informem que el nostre 

centre té instal·lades tres càmeres de videovigilància, amb la finalitat de vigilar els accessos 

susceptibles de patir actes vandàlics o robatoris. El destinatari i responsable de les dades de 

caràcter personal (imatges) que puguin captar les càmeres és l’Institut Gabriela Mistral. 

Per a poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden dirigir a la 

secretaria del centre. 

 

 

 

 Quedem assabentats. 

 Pare, mare o tutor/a legal 

 

 

 

 

 

 

Sant Vicenç dels Horts, ………….. de………………………… de 20...... 

 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Institut Gabriela Mistral 

Secretaria 
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 02 D88_AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DADES 

 

 
    

 

Cognoms i nom de l’alumne/a 

            

        -------------------------------------------------- 

L’INS Gabriela Mistral posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades 

de caràcter  personal així com d’un arxiu documental general que contenen dades personals i que 

formen part de la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE L’INS GABRIELA MISTRAL. 

 La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb 

l’única tasca de donar compliment als lícits objectius i a l’ideari de l’INS. 

 Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens 

associats en què s’organitza l’INS, així com els estaments oficials que per llei demanin la cessió de 

les dades. 

 La negativa a facilitar les dades demanades tindrà com a conseqüència la impossibilitat de 

ser atès en els nostres serveis. 

 En tot cas, el sotasignat té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació 

en l’àmbit reconegut per la normativa vigent. 

 El responsable de la Base de Dades és l’INS Gabriela Mistral. Per a exercir els drets 

esmentats i per a qualsevol aclariment, es pot dirigir per escrit a la secretaria de l’INS al carrer Osca, 

95-105, de Sant Vicenç dels Horts. 

Atenent a allò esmentat més amunt i d’acord amb el que se’m proposa, 

 CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO A L’INS GABRIELA MISTRAL perquè 

tracti les dades que voluntàriament cedeixo, d’acord amb el que disposa la normativa vigent, dins de 

l’àmbit professional de l’INS Gabriela Mistral, així com perquè les pugui cedir a aquelles entitats 

públiques que per llei les demanin. 

 

Sant Vicenç dels Horts, …….. de/d’…………………..de 20….. 

 

 

 

 

Pare, mare o tutor/a      INS Gabriela Mistral 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Institut Gabriela Mistral 

Secretaria 
Osca, 95-105 
08620 Sant Vicenç dels Horts 
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02 D58_DADES DE CONTACTE 

 

 
 
 
FULL D’ACTUALITZACIÓ DE DADES I DE CONFIRMACIÓ DE PLAÇA PER AL CURS 20_ _/20_ _ 

 
Actualització de dades de contacte 

 
Telèfons de contacte (indiqueu l’ordre amb què voleu que siguin utilitzats en cas de necessitat). 
Empleu-ho només si han canviat les dades que vau facilitar en fer la matrícula per primer cop. 

 

        Prioritat (de l’1 al 5) 

Telèfon mòbil pare   _______________________  

Telèfon mòbil mare   _______________________  

Telèfon fix casa   _______________________  

Telèfon mòbil alumne/a  _______________________  

Altres (indiqueu a qui pertany) _______________________  

 

 
Adreça electrónica (indiqueu només la/les que vulgueu que siguin utlitzades com a mitjà de 
comunicació). 

 

          Prioritat 

Email pare _________________________________________________  

Email mare _________________________________________________  

Altres  _________________________________________________  

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Gabriela Mistral 

Caps d’Estudi 
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 02 D20_COMPROMIS_NORMATIVA_POSTOBLIGATÒRIA 

 

 

COMPROMÍS ACCEPTACIÓ NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE 
(NOFC) 

 

 
COMPROMÍS DE L’ALUMNE/A 
 
L’alumne/a......................................................................................................., amb 

NIF ............................, accepto i em comprometo a seguir les normes d’organització i 

funcionament de centre (NOFC) de l’INS Gabriela Mistral, publicades a la pàgina web 

del centre, a l’apartat de documents estratègics. 

 

Signatura alumne/a (si l’alumne/a és menor d’edat, també signatura del pare/mare o 

tutor/a legal): 

 

 

 

 

Sant Vicenç dels Horts, .......... de/d’ ..................... del 20..... 


