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(a omplir per la secretaria del centre) 

 
 
 

 

 

Coneixement i acceptació de la normativa en específica de postobligatòria 

 

1.- L’hora d’entrada al centre és les 8.30 h i la de sortida, les 14.00 ó 15.00 h, segons els ensenyaments. No es fan 
adaptacions horàries sota cap circumstància. 

2.- Si l’alumne/a no ve al centre a primera hora, les hores d’entrada són:  9.30, 10.30, 12.00, 13.00 i 14.00 h. Si 
l’alumne/a arriba fora d’hora, només podrà anar a classe si porta un justificant mèdic i/o oficial. 

3.- Per a sortir del centre a l’hora de l’esbarjo, en les hores de convalidacions… cal que l’alumnat mostri el carnet 
d’estudiant del centre.  

4.- Per l’acumulació de faltes d’assistència i faltes lleus/greus, l’alumnat pot perdre el dret a d’assistència a classe 
per acord de la Comissió de Convivència i segons es determini a les  NOFC  

5.- Els professorat pot requerir a l’alumnat l’ús d’un ordinador portàtil per a realitzar activitats concretes. Per això 
cal que l’alumne/a disposi d’aquesta eina de treball i la dugui al centre si se li demana. 
 
6.- Si un alumne/a no assisteix a un examen/activitat d’avaluació, caldrà que porti un justificant mèdic i/o oficial per 
a poder-lo fer. 
 
7.- L’ús del mòbil durant una activitat avaluativa presencial suposa el suspens de l’activitat en qüestió. El mòbil cal 
que estigui apagat i dins la motxilla de l’alumne/a. 

 

Marqueu el que 
correspongui DNI: 

Signatura de l’alumne/a major 
d’edat o pare, mare o tutor/a 
legal de l’alumne/a 

 

Estic 
assabentat/da   
 
 

 
 
Salou, ___ de ___________ de 
20__ 

 

 

 

Tractament de dades 

D'acord amb la normativa vigent en protecció de dades, li remetem el present formulari amb la finalitat de procedir a la incorporació 

de les dades personals de matriculació/confirmació al centre. Li recordem que són tractades per a la gestió educativa i 

administrativa del centre i el responsable del tractament és l'Institut Jaume I. I l'informem que el centre procedirà a realitzar les 

comunicacions necessàries relatives a la gestió acadèmica del seu fill/a a través de correu electrònic i/o sms del responsable 

familiar principal. 

Així mateix vostè, com a persona que signa la sol·licitud, en relació a les dades de contacte de terceres persones que li sol·licitem 

per poder contactar en cas d'urgència, està obligat a informar-los sobre la finalitat per a la qual es recullen. 

Atès que les dades han d'estar sempre actualitzades, preguem que ens comuniqui qualsevol canvi relatiu al seu domicili, telèfon o 

correu electrònic que es produeixi durant el curs escolar ja que són els mitjans a través dels quals ens comuniquem. Així com, en el 

cas de canviar la situació familiar també preguem que ens ho comuniqui per a la correcta gestió administrativa i acadèmica del 

centre. 

 

Curs 

 
Cognoms i nom de l’alumne/a:  

Grup 


