Institut Bellulla
Canovelles

Sol·licitud Matrícula 1r ESOCurs 2020-2021

Dades
Dades alumne
Nom i cognoms:
Lloc i data naixement:
Provincia:

País:

DNI/Passaport:
Núm. germans (ell inclòs):

Posició que ocupa:

Llengua familiar:

Dades primer tutor
Relació (pare/mare…):
Nom i cognoms:
Lloc i data naixement:
DNI/Passaport:
Adreça:
Codi postal:
Localitat:
Professió:
Telèfons:
Correu electrònic:

Província:
Estudis:

Dades segon tutor
Relació (pare/mare…):
Nom i cognoms:
Lloc i data naixement:
DNI/Passaport:
Adreça:
Codi postal:
Localitat:
Professió:
Telèfons:
Correu electrònic:

Quotes
Quotes 1r ESO
AMPA 15 € (pagament únic per família)
Material 60 €
Ordinador 250 €
Llibres i llicències digitals 0 €

Província:
Estudis:

Segona llengua estrangera
El centre ofereix francès com a 2a llengua estrangera per aquells alumnes que tinguin un
dominin excel.lent de les llengües.

Centre de Procedència

Marqueu en cas d'estar interessats. L'adjudicació es farà en funció de les notes de 6è de
primària.
FRANCÈS

SÍ

NO

Autoritzacions
Per a l’administració de paracetamol
Nom i Cognoms del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a:
Relació amb l’alumne/a:
Pare

Mare

Tutor/a

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.

SÍ

Canovelles,

Signatura:

NO

de

de 2020

Per ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de
material que elaboren
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web, on informa i fa difusió de les
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. En aquests espais es poden publicar imatges / veus
en què apareguin, individualment o en grup, alumnes i professors que fan les activitats esmentades. El dret de 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, per la qual cosa la
direcció d’aquest centre demana el consentiment per publicar fotografies i vídeos on surtin alumnes i professors
que hi siguin clarament identificables.

Dades de l’alumne MENOR de 14 anys
Nom i Cognoms del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a:
Relació amb l’alumne/a:
Pare

Mare

Tutor/a

Autorització Període de validesa: Curs 2020 - 2021 i següents
1.-Que la meva imatge/veu pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives,
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i que pugui constar, si escau, el meu nom i les del centre.
Aquestes serien publicades en:
Pàgines web del centre
Xarxes socials (Instagram)
Internet (plataformes no administrades pel centre)
Publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu
SÍ

NO

2.- Que el material que elabori pugui ser publicat en els espais de comunicació (espais webs, xarxes socials) del
mateix centre amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.
SÍ

Canovelles,

Signatura:

NO

de

de 2020

Fitxa Sanitària
Es mareja sovint?
Pateix alguna malaltia crònica?
En cas afirmatiu. Quina?
Pren habitualment algun medicament?
En cas afirmatiu. Quins?
És al·lèrgic/a a algun medicament?
En cas afirmatiu. Quins?

Nom i Cognoms del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a:
Relació amb l’alumne/a:
Pare

Mare

Tutor/a

Autoritzo els professors acompanyants en les sortides que realitzarà el meu fill/a a fer les cures
pertinents en cas de necessitat, i autoritzo a realitzar intervencions quirúrgiques si les autoritats
mèdiques així ho recomanen.
Canovelles,

Signatura:

de

de 2020

