MATRÍCULA 1r BATXILLERAT
CURS 2020/21
AMPA
GERMANS al CENTRE

DADES ALUMNE/A
NIF

PASSAPORT

NIE

1r COGNOM

2n COGNOM

NOM

DATA NAIX.

PAIS NAIX.

NACIONALITAT

PROVINCIA NAIX.

MUNICIPI NAIX.

SEXE

ADREÇA

CP

MUNICIPI

PROVINCIA

Últim curs fet

CENTRE DE PROCEDÈNCIA

RELIGIÓ

FRANCÈS 2n Idioma

TEL. DOMICILI

TEL. URGÈNCIA

MÒBIL PARE

MÒBIL MARE

Mòbil ALUMNE

Adreça correu electrònic
ALUMNE

DADES PARE/ 1r TUTOR
NIF

PASSAPORT

NIE

1r COGNOM

2n COGNOM

NOM

ADREÇA

CP

xc

MUNICIPI

Empresa on treballa i telèfon

NIVELL ESTUDIS

PRIMARIS

SECUNDARIS

SUPERIORS

ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC

DADES MARE / 2n TUTOR
NIF

PASSAPORT

NIE

1r COGNOM

2n COGNOM

NOM

ADREÇA

CP

MUNICIPI

Empresa on treballa i telèfon

NIVELL ESTUDIS

PRIMARIS

SECUNDARIS

SUPERIORS

ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC

Girona, __________ de /d´____________________________ de 202

0

Signatura

Nota informativa:

Dades subjectes a RGDPD, teniu el dret d'accedir, rectificar i cancel·lar aquestes dades.

MATRÍCULA 1r BATXILLERAT
CURS 2020/21

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ DEL PERMÍS D’IMATGE DURANT
L’ESCOLARITZACIÓ (majors de 14 anys)
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 poder publicar fotografies i vídeos on
aparegui l’alumne o l’alumna i hi sigui clarament identificable.
Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre (blocs/web/revistes) cal la corresponent cessió
del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o d’aquells que n’exerceixen la pàtria
potestat en cas de minoria d’edat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de
modulació segons l’edat de l’alumnat. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no
aparegui clarament identificat i s’estén a realitzacions com ara el treball de recerca de batxillerat i altres
de similars.
_________________________________________________________________________________
Dades de l’alumne o l’alumna
_________________________________________________________________________________
Nom i cognoms de l’alumne o l’alumna

DNI/NIE/Passaport

_________________________________________________________________________________

Autorització:
1.

Que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives,
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:
- Pàgines web del centre:

□

si

□

NO

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

2.

□

SI

□

NO

Que el material elaborat per mi pugui ser publicat en els espais de comunicació del centre (blocs i espais web
del centre i revistes editades per aquest) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:
□

3.

SI

□

NO

Que en les pàgines web/blocs i revistes editades pel centre hi constin les meves inicials i el nom del centre:
□

SI

□

NO

___________________________________________________________________
Lloc i data
_____________________________________________________________________________________________________
Signatura de l’alumne o l’alumna

_____________________________________________________________________________________________________

Dades subjectes a la normativa reguladora del RGPD aplicat als alumnes de centres educatius de titularitat del
Departament d’Educació, teniu el dret d'accedir, rectificar i cancel·lar aquestes dades. Direcció del centre

MATRÍCULA 1r BATXILLERAT
CURS 2020/21

AUTORITZACIÓ
CURRICULARS

DE

SORTIDES

RELACIONADES

AMB

LES

ACTIVITATS

Autoritzo al meu fill/filla a participar en totes les sortides del seu curs i grup que figuren
en la Programació Anual de l’institut i aprovades pel Consell Escolar durant la seva
escolarització en aquest centre, el cost i les dates de les quals us farem arribar en el
seu moment i, assumeix les responsabilitats que puguin derivar-se d’un comportament
inadequat del seu fill/filla o tutorat/da,
Les activitats curriculars són considerades lectives i per tant l’assistència a les mateixes
és obligatòria per a tot l’alumnat. Formen part del currículum i tenen una valoració
acadèmica.

SI

NO

marcar el que convingui

Jo, ……………………………………………………………. Amb NIF o passaport
(mare, pare o tutor)

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

Alumne/a .......................................................................... CURS

ESTUDIS

................................................
Girona, ....... d.............................. de 202
Signatura,

MATRÍCULA 1r BATXILLERAT
CURS 2020/21
AUTORITZACIÓ DADES ACADÈMIQUES (Només alumnat major d’edat)
Nom: ..............................................................................................................
NIF/NIE/Passaport: ................................... Data naixement: .........................
AUTORITZO: Que les meves dades acadèmiques siguin facilitades per part de l’Institut
a:
Només a mi:
Pare/tutor legal:
Altres:

Mare/tutora legal:

Ambdós:

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

(en aquets cas indicar nom i cognoms de la persona autoritzada)

0
Girona, ....... d .............................. de 202......

Signatura de l’alumne/a

