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MATRÍCULA DE 1r CURS DE CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 

NÚM. DNI/ NIE o PASSAPORT NUSS (Núm. d’afiliació a la Seguretat Social) 

DATA NAIXEMENT NACIONALITAT 

NÚMERO IDENTIFICATIU 
DE L’ALUMNE/A (IDALU) *  

HOME DONA 

* Aquest número s’ha de sol.licitar a l’últim centre on

s’ha estat matriculat/da (només per a alumnat nou)

LOCALITAT DE NAIXEMENT PROVÍNCIA CORREU ELECTRÒNIC 

DOMICILI HABITUAL DE L’ALUMNE/A NÚM. PIS PORTA POBLACIÓ 

PROVÍNCIA CODI POSTAL TELÈFON CASA TELÈFON URGÈNCIES MÒBIL ALUMNE/A 

NOM I COGNOMS DEL PARE O TUTOR* NOM I COGNOMS DE LA MARE O TUTORA* 

DNI/NIE/PASSAPORT DEL PARE O TUTOR* DNI/NIE/PASSAPORT DE LA MARE O TUTORA* 

* (Només si l’alumne/a és menor d’edat)

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ TRIAT PER L'ALUMNE/A: (Marqueu amb una "X" l'opció desitjada) 

INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I AUTOMÀTIQUES   (TORN DE MATÍ) 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA   (TORN DE TARDA) 

CENTRE DE PROCEDÈNCIA:

ESTUDIS CURSATS ANTERIORMENT: 

ESO Prova d’accés als CFGM Homologació d’estudis Altres plans d’estudis 

AL CORRENT DE LES VACUNACIONS OFICIALS   Si     No 

Sol·licito matricular-me en aquest Institut  per cursar els estudis de  1r curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà més amunt

indicat. Així mateix, renuncio al retorn de les quantitats abonades en cas de sol·licitar la baixa acadèmica per qualsevol 

motiu. 

Signatura de l’alumne/a 
(El pare/mare/tutor/a si és menor d'edat) 

Barcelona,   de/ d’ de 202_

Les dades personals recollides s’integraran en les bases de dades del Departament d’Educació i de l’Institut Rambla Prim que tenen per finalitat el 
seguiment de la gestió acadèmica-administrativa, i estaran protegides d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999. de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre 
educatiu (C/ Cristóbal de Moura, 223 08019 Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a iesramblaprim@xtec.cat 

+ info: iesramblaprim.info

c/ Cristóbal de Moura 223 ·  08019 Barcelona 

Tel. 93 3079960 · Fax 93 266 27 02       MIREU AL DORS ---

      He llegit les normes de funcionament de l'Institut Rambla Prim (NOFC) publicades al web del mateix Institut (www.irp.cat), 
les comprenc i accepto el seu compliment.

 Autoritzo a que el tutor/la tutora accedeixi a les meves dades acadèmiques.

mailto:iesramblaprim@xtec.cat
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Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys i dels professors i personal 
del centre: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material 
que elaboren. Curs 20___-20___
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/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes i professors que fan les 
activitats esmentades. 

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, 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/a o professor/a 
Nom i cognoms de l’alumne/a o professor/a DNI/NIE/Passaport 

Autoritzo               Període de validesa: curs  20__-20__          

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 publicades en:

- En  webs del centre:

• Intranet amb accés restringit: Sí  No 
(Tota plataforma administrada pel 
centre: Àgora Moodle, Google Apps, etc.) 

• Internet amb accés no restringit: Sí  No 

- Plataformes d’Internet no administrades pel centre: especifiqueu-les (p.ex. Google+, YouTube...) i també el tipus accés (restringit/no 
restringit)
...................................................................................................................................................................... Sí  No 
...................................................................................................................................................................... Sí  No 
...................................................................................................................................................................... Sí  No

- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu: Sí  No

2. Que el material que elabori pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web i revistes) del mateix centre
amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:

 Sí   No 

3. Que en els webs o blogs i revistes editades pel centre hi constin les meves inicials i les del centre:

 Sí   No 

Informació bàsica sobre protecció de dades  
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament. 
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 la pàgina 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-
departament.html o http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/personal-
centres-departament.html 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i  autoritzo el tractament de les meves dades personals. 

Lloc i data 

Signatura de l’alumne/a o del/de la professor/a 

R/N: Y0373/Y332 
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