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IMPRÈS DE MATRÍCULA PRIMER BATXILLERAT. CURS 2020/2021 
 

 
 

DADES PERSONALS (1) 
 

DNI núm. ................................ Telèfon ..................................... Altre Tel. de contacte ................................ 
Cognoms: ......................................................................................... Nom: .................................................... 
Adreça: ........................................................... Població: ................................................. CP: ...................... 
Data de naixement: ..../....../......... Lloc de naixement: .................................. Província:................................ 
Nom del pare ................................................................. Nom de la mare ...................................................... 
Adreça de correu electrònic pare/mare/tutors legals: ..................................................................................... 
Número de targeta sanitària (TSI) : ................................................................................................................ 
Pateix alguna malaltia i/o al·lèrgia a tenir en compte ............. quina? .......................................................... 
Observacions: 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 

 

DADES ACADÈMIQUES(2) 

 
PART COMUNA    

Matèries  Hores    

Llengua catalana i literatura 2  MCO Matèria comuna d’opció 

Llengua castellana i literatura 2  MM Matèria de modalitat 

Llengua estrangera: Anglès 3  ME Matèria específica 

Filosofia 2    

Educació física 2    

Ciències per al món contemporani 2    

Tutoria 1    

 

PART DE MODALITAT (marqueu amb una creu la modalitat escollida)  

Humanitats 
(modalitat 3000) 

 Ciències Socials 
(modalitat 3000) 

   

Matèries Hores Matèries  Hores   

Llatí I (MCO) 4 Matemàtiques ACS I (MCO) 4   

Grec I (MM) 4 Economia d’empresa I(MM) 4   

Literatura castellana (MM) 4 Economia (MM) 4   

Literatura universal (ME) 4 Hª món contemporani (ME) 4   

     

Tecnològic 
(modalitat 2000) 

 Científic 
(modalitat 2000) 

 Ciències de la salut 
(modalitat 2000) 

 

Matèries Hores Matèries  Hores Matèries  Hores 

Matemàtiques I (MCO) 4 Matemàtiques I (MCO) 4 Matemàtiques I(MCO)  4 

Tecnologia industrial I(MM) 4 Biologia I (MM) 4 Biologia I (MM) 4 

Física I (MM) 4 Física I (MM) 4 Ciències de la terra I(MM) 4 

Dibuix tècnic I (ME) 4 Química I (ME) 4 Química I (ME) 4 
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MATRICULA ALUMNAT BATXILLERAT. CURS 2020/2021 

 
 
 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR : 
 

-    Documentació matrícula emplenada. 

-    Fotocòpia DNI alumne/a. 
 -    Si els pares estan divorciats i/o separats, fotocòpia del  full de la 

sentència judicial on consta qui té la custòdia i la pàtria potestat dels 
fills, si no s’ha portat abans. 

 
 
MATERIAL ESCOLAR 
 
- Resguard  del  pagament  del  material  escolar  i  assegurança escolar  
(50€) 

 

Arran de la pandèmia de la Covid19 i per indicació del Departament d’Educació, 
amb la intenció de minimitzar l’impacte econòmic a les famílies, s’ha acordat 
retornar part de l’import que van abonar en concepte de material escolar i 
equipaments, corresponent al període desconfinament. 
L’import a retornar és de 18€. 
El procediment per retornar aquests diners serà el següent: 
 
Els alumnes de 4t que passin a batxillerat o els que repeteixin , se’ls 
descomptaran els 18€ de l’import total de material didàctic, per la qual cosa només 
hauran de pagar 32€ i els que no continuïn al centre, ja ens posarem en contacte 
per procedir a la devolució dels 18€. 
 
Hi ha dues formes de pagament al compte : 
 
 
ES89 - 2100 – 4006 - 0022 – 0005 - 3846 
 
Opció 1: Transferència bancària al compte: 
Opció 2: Ingrés en el caixer de Caixabank (La Caixa) amb llibreta o targeta si sou 
clients o amb diners en efectiu (solament bitllets) si no en sou. 
 
IMPORTANT en fer la transferència o l’ingrés indiqueu el nom de l’alumne/a. 
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Autorització  relativa  als  alumnes:  ús  d’imatges,  publicació  de  caràcter  personal  i  
de material que elaboren (menors d’edat) 

 

 

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 el consentiment als pares, mares 
o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin 
clarament identificables. 
Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre (blogs, web, revistes) cal la 
corresponent cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui 
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 dels alumnes. Aquesta cessió s’ha 
d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no quedi clarament identificat i s’estén a realitzacions 
com ara el treball de recerca de batxillerat i altres de similars. 

 

 

Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors 

Nom i cognoms de l’alumne o alumna 
 

 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne o alumna                   DNI/NIE/Passaport 
 
 

 

Autoritzo 
 

1.   Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats 

escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en pàgines 

web del centre o en revistes o publicacions editades pel centre. 

2.    Que el material elaborat pel meu fill o filla 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 

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials de               
l’alumne o alumna i del centre. 

 
Lloc i data 

 
        Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna 
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En/Na .................................................................................................................................. 
amb DNI/NIE o passaport núm. ...................................... com a pare/mare/o representant 
legal de l’alumne/ .......................................................................................................... del 
nivell/grup: ...................................., autoritzo: 

 

□SI            □NO   (marcar l’opció escollida) 

 
al meu fill/a a realitzar sortides pedagògiques dins el nucli urbà de Les Roquetes . 

 

 
 
 
 
 
 
 

............................................................... 
(signatura pare/mare representant legal) 

 

 
 

Les Roquetes de Sant Pere de Ribes,         d’ ___________________  de 202__                                              

 
AUTORITZACIÓ SORTIDES PEDAGÒGIQUES 
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