Matrícula 2020 – 2021

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Torredembarra

1r BAT

Avinguda Sant Jordi 62-64
43830 Torredembarra
Telèfon – 977 64 03 12

Dades personals
DNI/NIF/NIE:

Cognoms/Nom:

TSI (Targeta individual sanitària):

Telèfon contacte (casa):

Telèfon 2:

Adreça:

Telèfon 3:

Població:

Data de naixement:

Lloc de naixement:

Codi postal:

Localitat:

Correu electrònic del pare:

Mòbil de l'alumne

Urbanització:

Província:

País:

Correu electrònic de la mare:

Dades acadèmiques
Centre on ha cursat els dos últims cursos:

Es matricula per repetir curs:

Nivell cursat:

Sí

Localitat:

Telèfon:

No

Situació familiar
►En cas que la situació familiar canviï durant el curs, no oblideu comunicar-ho.

Rend mínima d’inserció

Família monoparental

Aporta documentació

Altres

Separació/divorci

Aporta documentació

Aporta documentació

Observacions

Aporta documentació

Nota:

Aquesta matricula no tindrà validesa
esa sense la signatura del pare, mare o representant legal. Així mateix tampoc serà efectiva sense l’aportació
de tota la documentació que figura darrera d’aquest full

Pare

Tutor/a legal o
Alumne si es major d’edat

Mare

Nom:

Nom:

Nom:

Cognoms:

Cognoms:

Cognoms:

DNI/NIF/NIE:

DNI/NIF/NIE:

DNI/NIF/NIE:

Mòbil:

Mòbil:

Mòbil:

Correu electrònic:

Correu electrònic:

Correu electrònic:
electrònic

Signatura:

Signatura:

Signatura:

(Signatura només de qui matricula)

(Signatura només de qui matricula)

(Signatura només de qui matricula)

Torredembarra,

de

Les dades recollides en aquest document estan protegides d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal. El tractament automatitzat d’aquestes dades està regulat mitjançant l’Ordre ENS/175/2003, de 10 de març, per
p la qual es regulen els
fitxers automatitzats
utomatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d’Educació.

de 20
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Autorització per a recollir el seu fill/filla
En el cas de malaltia o altres circumstàncies de força major, i sempre i quan l’alumne no sigui major d’edat, autoritzo a les
persones enumerades a continuació, a més a més dels responsables legals, a recollir al meu fill/a, tutorando/a legal:

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Nom:

Nom:

Nom:

Cognoms:

Cognoms:

Cognoms:

DNI/NIF/NIE:

DNI/NIF/NIE:

DNI/NIF/NIE:

Relació familiar social:

Relació familiar social:

Relació familiar social:

Telèfon contacte:

Telèfon contacte:

Telèfon contacte:

Les persones autoritzades hauran de presentar el DNI/NIF/NIE en el moment de recollir a l’alumne/a

Documentació necessària per formalitzar la matrícula
Documents

Observacions

1.
2.
3.
4.

Imprès de matriculació formalitzat
Foto mida carnet
Original i fotocòpia del DNI/NIF/NIE de l’alumne
Aportació en concepte de material fungible
(a)
escolar

5.

Assegurança escolar

1r BAT

El facilita el centre
Amb el nom i cognoms escrits al darrera de la foto
Només els alumnes que confirmen plaça al centre
Només presentar en cas de fer ingrés en oficina bancària o per
transferència bancària.

30 €

(a)

1€

6.

Reguard del títol d'ESO

Només l’han de presentar els alumnes que hagin cursat el darrer curs
en un centre diferent a l’Institut Torredembarra

7.

Retornar omplert i signat el document del dret
d’Imatge, l’autorització de sortides i la Carta de
compromís educatiu

Els facilita el centre

8.

1

Sentència judicial (en cas de canvi de situació
En els casos de separació, divorci, custòdia, conveni regulador, etc.
familiar)

Si encara no
l’heu lliurat
al centre

(a) El número de compte on fer l’ingrés és IBAN ES84-0182-4395-5502-0003-0301 del BBVA. L’aportació de 30 € en concepte
de material fungible escolar deriva de les dificultats que té el centre per assumir aquesta despesa com a conseqüència de
les retallades pressupostàries dels darrers anys. Es pot presentar un únic resguard de 31 € pels conceptes de material
fungible escolar i l’assegurança escolar obligatòria. El pagament es pot realitzar per transferència bancària, als caixers del
BBVA o bé de forma presencial en formalitzar la matrícula al centre en efectiu o targeta.

Període de matriculació: del 8 al 14 de juliol de 2020.
Horari de secretaria: de 9.00 a 14.00 hores

Crèdits de modalitat i optatius
Assenyala amb una X la modalitat que es vol cursar així com la matèria d’itinerari desitjada.

Ciències de
la Natura

Matemàtiques I

Física I

Biologia I

Química I

Ciències de la Terra

2a Llengua (b)

Matemàtiques I

Física I

Tecnologia Industrial I

Química I
Dibuix tècnic I
2a Llengua (b)
TIC

Matemàtiques de
les CCSS. I

Economia i organització
d’Empresa I
Llatí I

Història del Món

Humanístic

Literatura castellana

Llatí I

Artístic

Fonaments de l'Art I

Dibuix artístic I

Tecnologia
Ciències
Socials

Economia
2a Llengua (b)

Història del Món

Grec I

Literatura universal

2a Llengua (b)

Cultura audiovisual I

Dibuix Tècnic I
2a Llengua (b)

a)

La matèria de Religió s’ofereix a la quarta franja amb una càrrega lectiva de 2 hores a completar amb la matèria d’Art Religiós ( 2 hores) en funció
de les disponibilitats del centre i no pot combinar-se amb cap altra de la mateixa franja. Si trieu aquesta opció marqueu la casella

b)
c)

En el cas d'optar per cursar la Segona llengua estrangera marqueu la vostra preferència:
Oferta definitiva condicionada al mínim legal d'alumnes per matèria i a les necessitats del centre.

Francès

Alemany
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