SOL·LICITUD DE MATRÍCULA
CURS 2019-2020

CICLE ______________________________________________________________ CURS: 1r

2n

Dades de l’alumne/alumna
HOME

DONA

NO BINARI

DNI ______________ Nom ________________ Cognoms _________________________________________
Adreça _______________________________________________________ núm.________ pis ____ porta_____
Municipi ______________________________________ Província _____________________ CP __________
Data i localitat de naixement ___/ ___/ _______ ________________________ Nacionalitat ________________
Telèfon (fixe) __________________ Telèfon (mòbil) __________________
Adreça electrònica _________________________________________

Treballeu: Sí

No

Vincle familiar: pare, mare, tutor o tutora (només per a menors d’edat; en el cas de majors d’edat, deixeu-ho sense emplenar)
DNI ____________ Nom i cognoms ______________________________________ Tel. mòbil ______________

Dades escolars de l’alumne/alumna
Estudis previs ________________________________________________
Curs complet

Mòduls / Crèdits

Mòduls (UFs) o Crèdits solts

Repetiu: Sí

NOM DEL MÒDUL(UFs) / CRÈDIT

Data acabament ___/ ___/ _______
No

nn
NOM DEL MÒDUL(UFs)
/ CRÈDIT

(detalleu les unitats
formatives o els
crèdits solts o les/els
pendents de 1r curs)
Necessitats educatives especials (indiqueu tipus) ___________________________________________________
Majors de 28 anys o menors sense DNI o NIE: pagament assegurança que ofereix el centre de 10 euros. Els
majors de 28 anys també poden signar una renúncia a l’assegurança en la
secretaria del centre.
Torn: Matí
Tarda
Clàusula informativa
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els informem que les
seves dades personals seran incorporades en un fitxer, el qual és responsabilitat de l’INS Salvador Seguí.
La finalitat del referit fitxer és la gestió de l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació
amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís de l’alumnat i llurs famílies en el procés educatiu i
l’accés als serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa.
Els usos principals són els derivats de la gestió de l’acció educativa i orientadora, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, i la
provisió de claus d’accés, autenticació i autorització d’usuaris als serveis digitals i telemàtics esmentats.
Les dades personals sol·licitades són les estrictament necessàries per abordar de forma efectiva la finalitat indicada.
Els informem també que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presencialment o mitjançant un escrit
adreçat a l’INS Salvador Seguí, C/Santander 7-9, 08020 Barcelona.

Barcelona, ____ de ___________________ de 2019

(signatura)
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Data: novembre 2019
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Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter
personal i de material que elaboren (majors de 14 anys). Curs 2019-2020
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on
informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que
fan les activitats esmentades.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en 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, la direcció d’aquest centre demana l’autorització per publicar fotografies i vídeos on
aparegui l’alumne o alumna i hi sigui clarament identificable.

Dades de l’alumne o alumna
Nom i cognoms de l’alumne o alumna

DNI/NIE/Passaport

Autoritzo
1. Que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats lectives,
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:

- Pàgines web del centre:

Sí

No

- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu:

Sí

No

2. Que el material elaborat per mi pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais
web del centre i revistes editades pel centre mateix) amb finalitat de desenvolupar l’activitat
educativa:
Sí

No

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les meves inicials i el
nom del centre:
Sí

No

Lloc i data
Signatura de l’alumne o alumna

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 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, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís
dels alumnes i llurs famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer
és la Direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció del
centre educatiu corresponent.

Direcció de l’Institut Salvador Seguí
NOTA IMPORTANT: l’import abonat en la formalització de la matrícula només es retornarà en les baixes
presentades a Secretaria abans del 30 de setembre.
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