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MATRÍCULA BATX 

9 - 16 de juliol 
 

 

Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert es considera que 

renuncien a la plaça adjudicada.  

 

Documentació necessària per a la matrícula: 

 

• Full d’actualització de dades personals 

• DNI de l’alumne i dels tutors 

• Targeta sanitària de l’alumne 

•  El llibre de família 

• Full d’autorització de sortides  
 

• Full d’autorització d’imatge i veu 

• Full de cessió de dades 

. Resguard del títol d’ESO 

• Autorització paracetamol 

• Comprovant del Banc Sabadell del pagament de 60 euros (Cal pagar 

abans de venir a portar la documentació) 

__________________________________________________ 
 
PAGAMENT  
 
Aquest pagament es pot fer mitjançant: 
 

1) Ingrés als caixers automàtics del BANC SABADELL. 

Caldrà fer l'ingrés a qualsevol caixer automàtic del Banc Sabadell amb qualsevol 
targeta, a qualsevol hora del dia, accedint a les següents opcions: 
 
ALTRES OPERACIONS > PAGAMENTS A TERCERS > INTRODUCCIÓ DEL SEU 
NÚMERO SECRET > INTRODUCCIÓ DEL CODI DE L'INS EL CAIRAT : 137692 > 
CONFIRMACIÓ > ESCOLLIR EL CONCEPTE : MATERIAL 
 
Haureu d’escriure el nom i cognoms de l’alumne/a que es matricula. Per acabar, el 
caixer us lliurarà dos comprovants: un per a vosaltres i l'altre per a l'INS El Cairat. 

 
2) Transferència al compte ES85 0081 1828 7100 0102 6409. No oblideu de fer 

constar al document de transferència el nom i cognoms de l'alumne/a i el curs al 
qual es mat 
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CURS 2019-2020 
 
 

ACTUALITZACIÓ DE DADES PERSONALS 
 
Cal emplenar-lo amb lletra clara, sobretot els correus electrònics. 
 
 

Nom i cognoms          (alumne/a)  

DNI                             (alumne/a)  

Adreça  

Municipi  -  Codi Postal  CP 

Can Rial, Mas d'en Gall...  

Telèfon casa  

Telèfon / mòbil mare  

Telèfon / mòbil pare  

Telèfon / mòbil tutor/a legal  

Mòbil alumne/a  

Correu electrònic* mare  

Correu electrònic* pare  

 
(*) Un correu electrònic és obligatori 
 
 
Esparreguera, _____ de ______________ de 2019 
 
Firma (pare, mare, tutor/a legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota informativa: 
Les dades personals recollides s'integraran en una base de dades del Departament d'Educació que té per 
finalitat el seguiment de l'ocupació de les places escolars sostingudes amb fons públics i la gestió de les 
incidències que es puguin derivar del concert educatiu. Aquestes dades estaran protegides d'acord amb el 
que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. 
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AUTORITZACIÓ SORTIDES 
 
 
 
Sr / Sra. __________________________________________________ amb 

DNI núm. _________________, autoritzo el meu fill/la meva filla 

________________________________________________ a anar a totes 

les sortides que es faran dins el terme municipal d’Esparreguera MENTRE 

ESTIGUI ESCOLARITZAT/ADA AL BATXILLERAT. No obstant això, estic 

assabentat que puc revocar aquest consentiment en qualsevol moment 

mitjançant una petició per escrit. 

 

 

 

(signatura) 

 

Esparreguera, _____ de _____________ de 2019 



Autorització per a l’administració de paracetamol 

Dades personals 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a 

Relació amb l’alumne/a 
 

 Pare  Mare  Tutor/a 

Nom i cognoms de l’alumne/a 

Nivell educatiu de l’alumne/a 

Dades del centre 
Nom  

Autoritzo 

El centre educatiu a administrar paracetamol al meu fill/a, en cas de presentar febre superior a 38ºC de temperatura 
corporal mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui portar a casa. 

Lloc i data 

Signatura del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a 

Y
33

2-
18

8/
03

-1
4  

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades i 
tractades al fitxer “Alumnat de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de: gestionar l’acció educativa, l’orientació 
acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies; avaluar objectivament el rendiment escolar, el compromís dels alumnes i de les 
famílies en el procés educatiu, i accedir als serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat. L’òrgan responsable del fitxer és la 
Direcció del centre educatiu. Amb la signatura d’aquesta sol·licitud consentiu expressament que la direcció del centre educatiu pugui administrar la medicació 
que es consigna en aquest formulari amb l’única finalitat d’atendre els infants en l’àmbit escolar. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de 
les dades, i l’oposició al seu tractament, mitjançant un escrit a la direcció del centre educatiu.
 

1/1
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AUTORITZACIÓ IMATGE I VEU 
 
 
L’INS El Cairat disposa a internet d’un espai web (adreça o adreces web, twitter) on 
informa de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars i en fa 
difusió. També edita periòdicament una revista (Fes-te-la teva), i realitza altres activitats 
escolars on es pot emetre la veu (ràdio...). 
 
A la revista, en aquesta/es pàgina/es web i en altres activitats s’hi poden publicar imatges 
i veu en els quals apareguin i/o s’escoltin, individualment o en grup, alumnes realitzant 
les esmentades activitats. 

 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 
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, la direcció d’aquest centre demana el 
consentiment als pares o tutors legals per poder publicar imatges i/o veu on apareguin i/o 
s’escoltin els seus fills i filles on aquests siguin clarament identificables. 
 
Aquesta autorització es demana una sola vegada per tota la seva escolarització en 
aquest centre. No obstant això, els pares poden revocar el consentiment en qualsevol 
moment mitjançant una petició per escrit. 
 
 

 
 
El Sr./La Sra. __________________________________________________ amb DNI 

núm. _________________, autoritzo que la imatge i/o veu del meu fill/la meva filla 

_____________________________________________________ pugui aparèixer en 

fotografies/filmacions/gravacions corresponents a activitats escolars lectives, 

complementàries i extraescolars organitzades per l’INS El Cairat i publicades a: 

- la pàgina web del centre 

- filmacions destinades a difusió pública no comercial 

- la revista del centre i/o revistes o publicacions d’àmbit educatiu 

- programes de ràdio 

- material audiovisual que es presenta als Premis CAC a l’escola 

- twitter 

 

(signatura) 

 

Esparreguera, ___________________________________ 

 

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona 
interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer informatitzat per al seu tractament informàtic. I autoritzo a 
l’institut El Cairat d’Esparreguera, en l’àmbit de les  activitats de participació en expociències, concursos, i jornades de 
divulgació de les recerques, a fer ús de les dades personals facilitades, aixi com per la tramesa d’informació general o 
especifica incloent la seva imatge/vídeo. 
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http://agora.xtec.cat/inselcairat/  
 

CESSIÓ DADES 
 
 

En/ Na  ...............................................................................................,  
            (Nom del pare, mare o tutor legal) 

amb DNI ............................ i domicili al carrer ....................................... 
..................................... d ........................................................ amb 

CP .................., com a ............................... de l’alumne/a ....................   
                                                  (pare, mare o tutor legal) 

................................................................ del curs/grup ......................, 
 
d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT que les dades 
personals relatives a la imatge i veu del meu fill/la meva filla puguin ser 
cedides per l’Institut El Cairat a les següents organitzacions i/o publicacions: 
 

- Pàgina web de l’Ajuntament d’Esparreguera  (www.esparreguera.cat) 
- 777 comunica, revista  (www.setsetset.cat) 
- Regió7, diari  (www.regio7.cat) 
- CRP de Martorell  (www.xtec.cat/crp-martorell) 

 
en llibres, catàlegs, cartells, guies o en qualsevol altre tipus de suport 
audiovisual o telemàtic, sempre per ser difosos amb finalitats informatives, 
educatives, de recerca, publicitàries, promocionals i anàlogues. 
 
Així mateix, s’informa els/les representants legals que aquesta autorització es 
demana una sola vegada per tota la seva escolarització en aquest centre. No 
obstant això, els/les representants legals poden revocar el consentiment en 
qualsevol moment mitjançant una petició per escrit. 
 

També manifesto quedar informat del caràcter voluntari del meu consentiment 
i autorització. 
 

Esparreguera, ......................................................................... 
 

 
 
Signat: .............................................. 
                   (pare, mare o tutor)              

 

 
 

 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona 
interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer informatitzat per al seu tractament informàtic. I 
autoritzo a l’institut El Cairat d’Esparreguera, en l’àmbit de les  activitats de participació en expociències, concursos, i 
jornades de divulgació de les recerques, a fer ús de les dades personals facilitades, aixi com per la tramesa d’informació 
general o especifica incloent la seva imatge/vídeo.  
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