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MATRÍCULA 1R D’ESO CURS 2019/2020 
 
 
 
Dates:  del 20 al 26 de juny de 2019. 
 
Horari: de 9:30h a 13:30h de dilluns a divendres, i  dimarts 25  de juny de 2019 de 15:00h a 
16:45h.  
 

Documents:   
 
- Full de dades de l’alumne/a 
 
- Compromís educatiu famílies curs 2019/2020 signat 
 
- Autorització ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula signada. 
 
- Autorització ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren 
signada. 
 
- Resguard d’ingrés de pagament de 70 € al compte núm. corrent de BBVA Catalunyacaixa  IBAN: 
ES82 0182 3995 56 0200026329, per a despeses de material i de les activitats següents: 
 

- Finançament del material d’activitats pràctiques dels diferents departaments: tecnologia, 
ciències de la natura, educació visual i plàstica, fotocòpies per a totes les matèries i per als 
crèdits variables. 

- Finançament de les activitats realitzades a final de trimestre i festes com Carnestoltes i Sant 
Jordi. 

- Finançament del treball de síntesi. 
- Assegurança Escolar Obligatòria de 3r i 4t d’ESO. 
- Ecologia d’aules: manteniment de la qualitat dels espais i el seu ús. 

 
- Fotocòpia del carnet de vacunes. 

 
 
En el cas de no haver fet preinscripció a l’Institu t XXV Olimpíada, cal portar, a més dels 
documents anteriors, també, la següent documentació : 
 

- DNI del pare, de la mare o de la persona tutora l egal. 
- DNI de l’alumne/a (obligatori a partir dels 14 an ys). 
- Llibre de família o partida de naixement . 
- Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària  
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FULL DE DADES DE L’ALUMNAT D’ESO CURS 2019/2020 
 
Curs ______ d’ESO .  

DNI/Passaport/NIE ________________Cognoms ____________________________________, 

 nom ________________________, data naixement ____ / ____ / ______, telèfon casa ___________  

telèfon alumne/a _____________, adreça _______________________________________________ 

DP _________, població ____________________________, TSI ____________________________  

Nacionalitat ___________________, lloc de naixement _____________________________________  

Adreça electrònica alumne/a __________________________________________________________ 

Vol fer Religió    □ o Cultura i Valors Ètics □ ?  
 
Llengües maternes: ________________________Llengües que entén: ________________________ 
 
Nom i cognoms del pare/mare, de la mare/pare, de la  persona tutora:  

___________________________________________________, DNI/Pas./NIE _________________,   

telèfon  _______________, professió _____________________.  
 
Adreça electrònica pare/mare/persona tutora legal: ________________________________________ 

 
Nom i cognoms del pare/mare, de la mare/pare, de la  persona tutora :  

___________________________________________________, DNI/Pas./NIE ________________, 

telèfon  _______________, professió _____________________.  
 
Adreça electrònica pare/mare/persona tutora legal: ________________________________________ 

 
Procedència d’un altre centre      

Nom del centre de procedència: _______________________________________________________, 

adreça: _____________________________________, població _____________________________, 

DP __________, telèfon __________________, estudis realitzats el curs anterior ________________ 

 
Procedència de l’estranger     

Pais: ____________________________________, data d’arribada _____________, 

Algun tipus d’estudi? ________________________________________________________________ 
 
Observacions: _____________________________________ _______________________________ 

 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us informem que les dades que proporcioneu seran 
incorporades i tractades en el fitxer «Escolarització d’alumnat” la finalitat del qual és la tramitació i resolució dels processos d’admissió de l’alumnat en els centres sufragats amb 
fons públics i el seguiment de l’escolarització en aquests centres. 
El responsable d’aquest fitxer és la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, amb domicili a Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona. Teniu dret a accedir, 
rectificar i cancel· lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets heu d’adreçar un escrit dirigit a 
la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa 
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU CURS 2019-2020 

Les persones sotasignants, Josep Anton Rodríguez Collado, director de l’Institut XXV Olimpíada, i en/na 

................................................................................, mare /pare/tutor-a de l’alumne/a .................................................., 

conscients que l’educació dels infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de 

compromís educatiu. 

COMPROMISOS 

Per part del centre 

1. Facilitar-li una formació per al desenvolupament integral com a alumne i com a persona, transversalment i a través 

de la nostra acció tutorial 

2. Vetllar pels seus drets a l’àmbit escolar, a través de les NOFC 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a 

4. Informar-la, a principi de curs, del projecte educatiu i de les NOFC a través de reunions de grup i individuals 

incloses a les programacions 

5. Informar la família i l’alumne dels criteris per avaluar el rendiment acadèmic, en sessions tutorials individuals i a 

través del web del centre 

6. Adoptar mesures educatives per atendre les necessitats específiques, des del DOD i la comissió de diversitat, i 

mantenir informada la família 

7. Mantenir almenys una comunicació trimestral amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal del 

seu fill/a 

8. Acordar les estratègies per al seu desenvolupament personal i acadèmic amb reunions orientatives (sobretot a 3r i 

4t d’ESO i a batxillerat) 

9. Vetllar pel seu benestar tant al centre com a les sortides escolars. 

10. Comunicar-li els retards, les inassistències i qualsevol circumstància rellevant en el desenvolupament acadèmic, a 

través dels protocols de trucades a primera hora del matí o tarda i de recuperació dels retards 

11. Atendre en el termini màxim d’una setmana les peticions d’entrevista o de comunicació que ens formuli la família 

12. Revisar el compliment d’aquests compromisos quan calgui 

Per part de la família 

1. Respectar el caràcter propi del centre i l’autoritat del seu professorat i de la seva direcció 

2. Afavorir les complicitats amb el centre per compartir-ne l’educació 

3. Instar el fill/a a respectar les NOFC, a complir amb el deure bàsic de l’estudi i el respecte del dret a l’estudi dels 

companys i companyes, l’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques i a fer a casa les tasques 

encomanades pel professorat 
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4. Ajudar el nostre fill/a a organitzar-se el temps d’estudi a casa i a preparar-se el material per a l’activitat escolar 

5. Disposar de tot el material necessari per al normal desenvolupament de l’activitat acadèmica 

6. Participar activament en el procés de formació i suggerir, pels canals adequats, actuacions i millores per al 

desenvolupament del centre 

7. Adreçar-se directament al centre per contrastar discrepàncies, coincidències o suggeriments de millora en la 

formació del fill/a 

8. Facilitar al centre la informació rellevant per al procés d’aprenentatge 

9. Atendre en un termini màxim d’una setmana les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre 

10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el seu rendiment escolar 

11. Informar el nostre fill/a del contingut d’aquests compromisos 

12. Revisar el compliment d’aquests compromisos quan calgui 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 

El Centre     L’alumne/a   La família 

Josep-Anton Rodríguez Collado   
 
 
 
 
 
 
Barcelona, ....... d .......................... de 2019 
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Autorització relativa als alumnes del centre: 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 (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 publicar fotografies i vídeos on aparegui l’alumne o alumna i hi sigui clarament 
identificable. 
 
 
Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tu tors 
Nom i cognoms de l’alumne o alumna        DNI/NIE/Passaport 
 
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal de l’alumne/a     DNI/NIE/Passaport 
 
 
 
 Autoritzo  
 
1.Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, 

complementàries iextraescolars organitzades pel centre i publicades en: 
 

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

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 
revisteseditades pel centre mateix) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:  

 
  Sí         No  

  
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: 
 
  Sí         No 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades  
Responsable del tractament:  
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 al web del centre educatiu:  
         
      He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals. 
 

Lloc i data  
 

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna   
 
 
 
Direcció del centre Institut XXV Olimpíada 



 

Direcció del centre educatiu 
1 / 1 

A2
53

-V
02

-1
8 

 
Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis  
i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula 
 
Dades del centre 
Nom del centre Codi del centre 
  
Adreça 
 
Municipi Codi postal 
 

 
Dades de l’alumne/a 
Nom i cognoms 
  
Data de naixement Curs 
  

 
Dades del pare, mare o representant legal 
Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport 
  

 
Autoritzo 
 

 Sí  No 
 
Que que el meu fill/a utilitzi, per al treball acadèmic, els serveis telemàtics i/o aplicacions de dispositius mòbils que requereixen 
usuari i contrasenya, els quals s’especifiquen  a continuació: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
La responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable, però, de 
l’ús indegut del recurs i dels continguts per part dels usuaris: l’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui 
incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels serveis o dels continguts. 
 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades   
                                  

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Gestió de les credencials i els accessos als serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula. 
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. 
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 
 

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

Lloc i data 
 
Signatura del pare, mare o representant legal de l’alumne/a 

R/N: Y0373/Y332 
 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
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