
 

   

  

 

 

 

MATRÍCULA BATXILLERAT I CICLES CURS 2019-2020 
 
Període de Matrícula:   Del 9 al 15 de juliol de 2019 

(ambdós inclosos) 
Horari de Matrícula:   De 09:00 a 15:00 hores de Dilluns a Divendres 
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A TOTS ELS ALUMNES 
 
 

1. Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a 
Vigent. 

2. Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne o l’alumna 
 

Si l’Alumne/a és menor d’edat: 
 

1. Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del Pare/Tutor 
legal i la Mare/Tutora legal 
 

2. Fotocòpia del llibre de família 
 

 Si heu al·legat discapacitat o família nombrosa, cal aportar els carnets corresponents 
vigents. 

 
ALTRES DOCUMENTS: 
 

 Certificat de les qualificacions obtingudes a 4t d’ESO 
 

 Resguard del Títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o del títol que s’acrediti 
per l’accés. 

  
 Targeta sanitària Europea (Només per a Cicles) 

 
 
Emplenar tota la documentació que adjuntem. 
 
*En cas de necessitar transport escolar, cal que aneu directament al Consell 
Comarcal per fer el tràmit. 

 



 

   

  

 

 

 

           
Nom i Cognoms Alumne/a :  

1r BATXILLERAT 2019-20 
 

MATÈRIES COMUNES 
Català 2h 
Castellà 2h 
Anglès 3h 
Educació física 2h 
Filosofia 2h 
Ciències món contemporani  
TR  1h* 
*no presencial 

 
 
ITINERARI  CIÈNCIES  TECNOLOGIA  SOCIAL  HUMANÍSTIC 

MATÈRIA 
COMUNA 
D’OPCIÓ 

Matemàtiques 4h Matemàtiques 4h Matemàtiques CCSS 
4h 

Llatí 4h 
 

MATÈRIES 
DE 
MODALITAT 

Química 4h 
Biologia 4h 

 Química 
 Dibuix tècnic 4h 

Economia i organització 
d’empresa 4h 
Història del món 
contemporani 4h 

Literatura castellana 4h 
             Grec 4h 

Història del món 
contemporani  4h  Física   o  

 Ciències de la Terra  4h
Tecnologia 4h 

Física 
 Economia   o  
 Llatí 4h 

 
 
 



 

   

 

 

 

Autorització de la comunicació

l’alumnat 

……………………………………………………………………

Pare/mare/tutor/tutora de l’alumne/a

..........................................................................

autoritzo a comunicar internament 

l’alumne/a i la informació referent a necessitats educatives especials, 

malalties, al·lèrgies i situacions socials o per

 

Puigcerdà, …………de ……………

 

Signatura 

 

Aquesta autorització tindrà vigència mentre l’alumne/a estigui escolaritzat al centre

 
 

 

comunicació  de  dades  personals

…………………………………………………………………………...................................

are/mare/tutor/tutora de l’alumne/a (o alumne/a si és major d’edat)

...................................... ……del curs i grup …………… 

internament al professorat les dades personals de 

l’alumne/a i la informació referent a necessitats educatives especials, 

malalties, al·lèrgies i situacions socials o personals.  

de ………………………… de 20…… 

Aquesta autorització tindrà vigència mentre l’alumne/a estigui escolaritzat al centre

 

 

personals  de 

……...................................,  

d’edat)  

del curs i grup ……………  

al professorat les dades personals de 

l’alumne/a i la informació referent a necessitats educatives especials, 

Aquesta autorització tindrà vigència mentre l’alumne/a estigui escolaritzat al centre 
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Autorització d’ús d'imatges d’alumnes majors d'edat. Curs 20___-20___ 

La Generalitat de Catalunya disposa d’espais i mitjans de comunicació i difusió, inclosos els espais a Internet, on informa i 
divulga les experiències educatives dels centres educatius que integren el Servei d’Educació de Catalunya. 

En aquests espais es poden publicar i difondre materials audiovisuals en què apareguin, individualment o en grup, els 
alumnes que participen en les experiències esmentades. 

El dret de la pròpia imatge és reconegut a 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, per la qual cosa el 
Departament d’Educació demana l’autorització per publicar materials audiovisuals on apareguin les persones que 
participa i hi sigui clarament identificable. 

Aquesta autorització és de títol gratuït i no genera el dret a cap compensació econòmica, actual o futura, per a qui la 
subscriu. 

Així mateix, amb aquesta autorització se cedeix −de forma expressa, inequívoca i sense limitació temporal o territorial− els 
drets d’imatge i veu de les persones que hi participen, exclusivament, per a la fixació i posterior explotació en la forma i 
condicions previstes en la legislació vigent, i en especial per exercir dels drets de reproducció, comunicació pública, 
transformació i distribució en tota mena de suports, mitjans i sistemes de comunicació. 

Així mateix, amb aquesta autorització es cedeix de forma expressa, inequívoca i sense limitació temporal o territorial al 
Departament d’Educació els drets d’imatge i veu del personal que participa, exclusivament, per la fixació i posterior 
explotació en la forma i condicions previstes a la legislació vigent, i en especial per l’exercici dels drets de reproducció, 
comunicació pública, transformació i distribució en tota mena de suports, mitjans i sistemes de comunicació. 

Les imatges i veus que es recullin i tractin no se cediran a tercers ni se’n faran usos comercials sense el consentiment 
exprés i per escrit dels interessats. 

Dades de l'alumne/a 
Nom i cognoms de l’alumne/a DNI/NIE/Passaport 

Autoritzo 

 Sí      No 

- Que la meva imatge i la meva veu pugui aparèixer en els espais i mitjans de comunicació i difusió d’informació de la
Generalitat de Catalunya amb la finalitat exclusiva de difondre experiències educatives.

- Que la producció audiovisual específica, sèrie o sèrie derivada que es pot difondre és ...................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

Aquesta autorització serà vigent i en desplegarà els efectes mentre no sigui formalment revocada. 

I, perquè consti, signo aquest document. 

Informació bàsica sobre protecció de dades       
Responsable del tractament: Secretaria de Polítiques Educatives. 
Finalitat: Difusió d’experiències educatives. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat/ada o del/de la representant legal. 
Destinataris: Administració educativa i els seus mitjans de difusió. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte si ho preveu una 
normativa o si s’ha consentit explícitament. 
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/produccio-audiovisual.html

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 

Lloc i data 

Signatura de l'alumne/a 

R/N: Y0373/Y332 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/produccio-audiovisual.html
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R/N: Y0373/Y332 

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 

Adreça 

Municipi Codi postal 

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: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

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 o http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/personal-
centres-departament.html 

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

Lloc i data 

Signatura del/de la declarant 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/personal-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/personal-centres-departament.html
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