DADES MATRÍCULA CFGS
CICLE DE GRAU SUPERIOR:_________________________________________________
Nom del cicle

_________
Nivell (1r o 2n)

DADES PERSONALS ALUMNE/A:
_____________________________________________________________________

_____________________

Cognoms, nom

DNI

__________________

________________________

____________________ _____________________

Data naixement

Població naixement

Província naixement

País naixement

Nacionalitat: ________________________
Domicili : ____________________________________________Codi Postal: ____________ Municipi:___________________
Carrer, núm., pis, porta

DADES PERSONALS MARE, PARE, TUTORS (omplir en el cas de menors d’edat)
_____________________________________________________________________

_____________________

Cognoms, nom (Mare, pare o tutor)

Telèfon

TELÈFONS DE CONTACTE I D’URGÈNCIA (de l’alumna/e i altres, especifiqueu nom del titular)
Alumne/a: ___________________________________Altres: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
CORREU ELECTRÒNIC ALUMNE/A: (poseu un dígit a cada casella, diferencieu si és guió al mig o a baix)

DADES PAGAMENT DE LA MATRÍCULA CURS_________:
Matrícula curs sencer:
SI
NO
En cas que feu una matrícula parcial, indiqueu els mòduls i unitats formatives a les que us matriculeu:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Bonificació o exempció que s’aplica a la taxa (indiqueu quin tipus de bonificació o exempció a la que teniu dret,
cal que adjunteu la documentació justificativa): ______________________________________________________
Fracciona el pagament?: SI

NO

(data per fer el segon pagament és del 1 al 9 d’octubre del 2020)

En cas que no fraccioneu, l’import a ingressar al setembre és ________________________________________
En cas que fraccioneu, l’import a ingressar al setembre és _________ i a l’octubre és____________________
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AUTORITZACIONS:
SI

NO
AUTORITZO o el pare, mare, tutor/a (en el cas de menors d’edat) autoritza que la imatge de l’alumne/a pugui aparèixer en
fotografies i filmacions d’activitats escolars de l’Institut Ronda i que es visualitzi a la pàgina web, al Twitter i a l’Instagram del centre, en
publicacions i pàgines web de caire educatiu o premsa.
SI

NO
AUTORITZO o el pare, mare, tutor/a (en el cas de menors d’edat) autoritza el centre a penjar a la pàgina web produccions de
l’alumne/a on surti el nom (redaccions, vídeos, dibuixos, ...)
SI

NO
AUTORITZO o el pare, mare, tutor/a (en el cas de menors d’edat) autoritza l’alumne/a a participar en classes virtuals a través de
plataformes proposades pel professorat del centre i on pot ser que aparegui la imatge del/la alumne/a.
SI

NO
El pare, mare, tutor/a (en el cas de menors d’edat) autoritza l’alumne/a a assistir a les activitats lectives i/o de tutoria que es
realitzin fora de l’institut Ronda.
SI

NO
El pare, mare ,tutor/a (en el cas de menors d’edat) autoritza l’alumne/a que en cas d’absència del professorat a primeres i/o
últimes hores del matí o tarda, pugui entrar o sortir del centre en un horari diferent a l’establert.
ACCÉS A LA PLATAFORMA GESCOLA, CORREU INTERN DEL GESCOLA I CORREU GMAIL DEL CENTRE:
Em faig responsable del bon ús del meu usuari i contrasenya i la de l’alumne/a per accedir a la Plataforma GESCOLA. Estic
informat/da que el compte de correu Google (i les aplicacions que hi estan vinculades) proporcionat per l’Institut Ronda a
l’alumne/a és només per a ús educatiu i que tindrà una durada limitada (només mentre es romangui al centre). Quedo
assabentat/da que el correu intern de la plataforma GESCOLA i el correu Gmail del centre seran els canals habituals de
comunicació entre les famílies/tutor/a (en cas de menors d’edat) i alumnat i el centre. Per tant, com a família, tutor
/a i alumne/a em faig responsable de mantenir actius aquests dos correus.
ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA:
Estic informat/da que en cas d’estar donat/donada d’alta com a treballador/a, estar percebent la prestació d’atur o tenir més de
28 anys, no compleixo els requisits per a poder gaudir de les prestacions derivades de l’assegurança escolar obligatòria.
Lleida, _________ de _______________________ de ________________

(Signatura de l’ alumne/a si és major d’edat o del pare/mare/tutor/a en cas de menors d’edat)
Nom i cognoms:___________________ DNI:______________

Informació bàsica sobre protecció de dades de l’alumnat
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora.
Legitimació: Missió d'interès públic.
Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i
adolescents, serveis socials i protecció de la salut. Als ajuntaments per a l'exercici de les seves competències en matèria de
vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria. Als Consells Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i
ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el
consentiment.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnescentresdepartament.html

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades
Codi document:
Revisió: 03
Dades matrícula CFGS
Pàgina 2 de 2
F083SC
La versió vigent d’aquest document es troba al Sistema Informatitzat de Gestió i Control Documental

