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DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA 
MATRÍCULA PER AL CURS 2019/2020 

 

BATXILLERAT 
 

(ALUMNES NOUS AL CENTRE) 
 

 

 
 
 

 

 
   NOM:          _____________________ 
 
   COGNOMS:  _____________________ 

  
CURS :        _____ de BATXILLERAT 

 
 
 

Horari de matrícula: 9 de juliol, de 10h a 12h30’ 
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“D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal us informem que les dades que 
proporcioneu seran incorporades i tractades en el fitxer “Escolarització 
alumnat” la finalitat del qual és la tramitació i resolució dels processos 
d’admissió de l’alumnat en els centres sufragats amb fons públics i el 
seguiment de l’escolarització en aquests centres.” 
“El responsable d’aquest fitxer és la Direcció General d’Atenció a la Família i 
Comunitat Educativa, amb domicili a Via Augusta, 202-226, 08021 
Barcelona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i 
oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació 
vigent. Per exercir aquests drets heu d’adreçar un escrit dirigit a la Direcció 
General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.” 
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DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR EL DIA DE LA MATRÍCULA: 
 
Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2019: 
  
Original i una fotocòpia del DNI, NIE de l'alumne 
 
 
Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2019: 
 

Original i fotocòpia del DNI, NIE de l'alumne 
 
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents 
relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució 
d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  
 
Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant 
(pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), o bé del passaport o 
del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers 
comunitaris. 

 
Original i fotocòpia del títol de la ESO, o del seu resguard, o 
certificat oficial de notes. 

 
2 Fotos tipus carnet  

Retallades amb el nom i cognoms escrits a la part posterior. 
 
Aquest llibret amb totes les pàgines complimentades.            
 
Resguard de l’ingrés de la quota del centre.  

Mireu instruccions de pagament. 
 
 
 
 
QUOTA DEL CENTRE 
 
La quota inclou: 
 

- Assegurança escolar. 

- Dossiers 

- Sortides 

- .Altres materials 

1 BATX 90,00 € 
2 BATX 90,00 € 
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PAGAMENT DE LA QUOTA  
 
El pagament de la quota corresponent al curs en que es matricula l’alumne/a 
es realitzarà en un únic ingrés al compte bancari del Banc de Sabadell. 
 

 
Al fer l’ ingrés indiqueu sempre el CURS i el NOM DE L’ALUMNE/A 
 

Exemple: 1 BATX  Anna Ruiz Pérez 

 

 
A qualsevol caixer del Banc de Sabadell  

 
1- Introduïu la targeta del vostre banc o caixa.  
2- Trieu l’opció Pagaments a tercers i marqueu el codi 4142 
3- Premeu QUOTA 
3- Introduïu el CURS i NOM DE L’ALUMNE/A. 
4- Introduïu la quantitat a pagar segons el curs de matriculació. 
5– Premeu ACCEPTAR per imprimir els dos comprovants, un per 

vosaltres i l’altre  l’haureu de lliurar a la secretaria de l’institut. 
 

Per finestreta  o transferència bancària 

 
Si pagueu per finestreta en efectiu o a través d’Internet, us cobraran una 
comissió si no sou clients del Banc de Sabadell.  
 
Ingrés o transferència al compte del Banc de Sabadell: 
 

IBAN: ES74 0081 0238 0200 0135 6838 

Indicant a concepte i/o ordenant: CURS i NOM DE L’ALUMNE/A 
  
No oblideu portar el justificant de pagament en formalitzar la matrícula. 
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DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A (EN MAJÚSCULES) 

 
 

NOM 1r COGNOM 1r COGNOM 

   

Data de naixement DNI/NIE/PASS. Targeta Sanitària (TIS) 

        /         / 20      Núm. Núm. 

Adreça   Núm. Pis... 

   

Localitat  Codi Postal 

   

Núm d’IRAC*                     Matrícula  

 � Ordinària        � NESE 

 
*IRAC: Número d’identificació del registre d’alumnes de Catalunya 
 
Per poder comunicar amb vostès en cas de necessitat: 
 
                          

  Mare/pare/tutor   
(Encerclar)  

 Mare/pare/tutor 
(Encerclar)  

Correu electrònic         @       @ 

Telèfon domicili   

Telèfon mòbil   

Altres telèfons   

Nom i parentiu:  Telèf.: 

Nom i parentiu:  Telèf.: 

En cas de modificació de les dades personals al llarg del curs és 
IMPRESCINDIBLE que les comuniqueu a la secretaria del centre. 
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INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT DE SALUT 
 
 
NOM i COGNOMS :  
 
CURS :     NIVELL:  
 
 
Tipus de malalties 
(Respiratòria,  Al·lèrgica, Visual, Nerviosa, Diabetis, Espasmes, etc.) 
 

MALALTIA Medicació habitual. Tractament en cas de crisi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
AUTORITZACIÓ SORTIDES ESCOLARS 
 
En/Na   

amb DNI  núm.:                                 , pare, mare o tutor/a  de l’alumne/a  

 

[  ] SÍ autoritzo      [  ] NO autoritzo 
 
 
al meu fill/a a participar en les sortides organitzades per l’institut Can Vilumara. 
 
 

 

 

Data i signatura pare / mare/ tutor/a legal 
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DRET A LA PRÒPIA IMATGE 
 
L’Institut disposa a Internet d’espais com agora.xtec.cat/inscanvilumara 

on informa i fa difusió de les seves activitats escolars: lectives, 

complementàries i extraescolars. En aquestes pàgines s’hi poden publicar 

imatges en les quals apareguin els nostres alumnes 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la 

Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, 

a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest 

centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar 

fotografies i/o vídeos on apareguin els seus fills i filles.  

 

En/Na   

amb DNI  núm.:                                 , pare, mare o tutor/a  de l’alumne/a  

 

[  ] SÍ autoritzo      [  ] NO autoritzo 
 

 

a que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a 

activitats escolars: lectives, complementàries i extraescolars organitzades 

pel centre docent i publicades a les pàgines web del centre, mentre estigui 

matriculat al nostre centre. 

 

 

Data i signatura pare / mare/ tutor/a legal 
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APARELLS MULTIMÈDIA 
 

Aquesta és la normativa del Centre referida a mòbils i altres aparells 
electrònics que totes les famílies han d’acceptar i signar: 
 

a) A l’Institut no està permès a l’alumnat l’ús de mòbils ni altres aparells 
electrònics. Aquesta norma és extensible a les activitats escolars realitzades en 
horari lectiu fora del Centre. 

b) Per realitzar les activitats habituals de l’Institut no es necessiten ni telèfons mòbils ni 
altres aparells electrònics (reproductors de música, tauletes, consoles, càmeres, 
ordinadors -sense permís-...), a no ser que el professorat així ho hagi especificat 
amb anterioritat i n’hagi permès el seu ús puntual (per exemple, l’ús d’ordinadors 
portàtils per a una determinada sessió). 

c) L’Institut, en tots els casos, no es farà responsable del que pugui passar a 
aquests aparells (pèrdua, desperfecte ...). Les famílies en seran informades i 
signaran un full on constarà aquesta norma. 

d) Si algun alumne/a porta mòbil o un altre tipus d’aparell electrònic al Centre, ho farà 
sota la seva responsabilitat i aquest haurà d’estar apagat i guardat mentre 
l’alumne/a estigui  dins del recinte del Centre o dins l’horari lectiu. 

e) El professorat del Centre requisarà els telèfons mòbils o aparells electrònics als 
alumnes que els utilitzin dins del recinte o dins l’horari lectiu i els lliurarà a 
Prefectura d’Estudis. El Cap d’Estudis trucarà a la família per explicar el que ha 
succeït i custodiarà l’aparell fins que l’alumne/a i un familiar (pare, mare o tutor 
legal) vinguin a buscar-lo personalment, moment en què se li recordarà que ha 
incomplert la normativa i es buscarà un compromís de no reiteració. Igualment, 
se’ls informarà que la reincidència en aquest tipus de falta comportarà requisar-li el 
mòbil o l’aparell electrònic fins a final de curs, moment en què se l’hi retornarà en 
les mateixes condicions abans esmentades. 

f) Si algun alumne/a reincidís en l’ús del mòbil o d’un altre tipus d’aparell 
electrònic, se li requisaria fins a final de curs. Llavors, Prefectura d’Estudis l’hi 
tornarà en presència de la seva família.  

 
Havent llegit les normes, signem el document com a senyal del 
coneixement de les mateixes i la seva acceptació. 
 
En/Na   

amb DNI  núm.:                                 , pare, mare o tutor/a  de l’alumne/a  

 

 
 
 
Signatura de la mare/pare/tutor/tutora    Signatura de l’alumne/a 


