Els/les alumnes es comprometen a respectar les normes d’organització i funcionament de centre de l’Escola d’Art La Indusrial (aprovat pel Consell Escolar el 13 d’octubre del 2011).

MATRÍCULA BATXILLERAT ARTÍSTIC

Curs 2021-22

DADES BÀSIQUES
COGNOMS:
NOM:
DNI
Núm. Seguretat Social (TIS):
NUSS (si és el titular):
Adreça durant el curs:
Codi Postal i Localitat:
Província:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
E-mail alumna/e:
Altres telèfons/mails de contacte de l’Escola amb els pares:

DADES PERSONALS
Data de naixement:
Municipi de naixement:
País de naixement:

Província de naixement:
Nacionalitat:

Nom del pare/tutor:
Nom de la mare/tutora:
Dades mèdiques, familiars o personals que considerin convenient informar a l’escola:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

TIPUS DE MATRICULA
Per primera vegada
Promociono de curs

Repeteixo curs en el mateix centre
Repeteixo curs i vinc d’un altre centre

Estudis de procedència: Nom i codi del centre:
4rt d’ESO
1r de Batxillerat

Altres:

SOL·LICITO MATRICULAR-ME A:
1r curs

2n curs

(1-3) matèries de 2n: ........ .............................

Barcelona, a _____ de ___________________ de _____

Signatura del pare/mare/tutor legal, o de l’alumne/a (si és major d’edat)

Comte d’Urgell, 187 (Edifici 21)
Recinte de l’Escola Industrial
08036 Barcelona
Telèfon: 93 321 90 66
a8042354@xtec.cat
ea-artlaindustrial@xtec.cat
www.artlaindustrial.cat

Autoritzacions inici de curs
(Alumnes menors d’edat)

CURS 2021-2022

Dades de l’alumne/a i les famílies
(cognoms i nom de l’alumne/a)

amb D.N.I. / passaport / N.I.E.

(cognoms i nom pare/mare o tutor legal de l’alumne/a)

amb D.N.I. / passaport / N.I.E.

(Telèfons de contacte del pare/mare o tutor legal de l’alumne/a per poder trucar en horari escolar)

(Correu electrònic del pare/mare o tutor legal de l’alumne/a per poder rebre notificacions referents al seu/va fill/a des del
centre)

1. Autoritzo el meu/va fill/a a participar en les activitats programades per l’escola acompanyat/da de professors (sortides,
excursions, o altres activitats que s’organitzaran fora del recinte, utilitzant el mitjà de transport que l’escola consideri adient.
Em dono per assabentat que les sortides són una prolongació de les activitats de l’escola i, per tant, l’alumne/a es regirà per
la Normativa d’Organització i Funcionament de Centre i la legislació vigent. Em responsabilitzo de tots aquells danys en
persones o coses que pugui causar el meu/va fill/a com a conseqüència de la seva actuació negligent o imprudent, d’acord
amb la legislació vigent.
Facultar molt especialment tots els professors acompanyants perquè, en qualsevol moment, procedeixin en cas
d’incompliment o desobediència de les instruccions o ordres de caràcter general o particulars que puguin impartir-se durant
les sortides, a prendre les mesures que considerin oportunes, seguint el Decret de Drets i Deures 279/2006, de 4 de juliol.
Sí
No
(Aquesta autorització pot ser revocada amb un escrit a la direcció de l’escola quan els pares/mares o
representants legals ho considerin oportú.)

2. Entenent que l’escola es troba dins d’un recinte públic i no disposa d’un espai tancat i vigilat, autoritzo el meu/va fill/a a
sortir del centre a l’hora de l’esbarjo:
Sí
No

3. Autoritzo el meu/va fill/a a sortir de l’escola (amb el consentiment del seu tutor o de la direcció del centre) quan no tinguin
professor de guàrdia a última hora (13:30h-14:30h). També, quan no tingui classe a primera hora del matí, podrà entrar més
tard al centre (08:00h).
Sí
No

4. Declaro que el meu/va fill/a té algun tipus de necessitat física que requereix una atenció especial:

Sí

No

En cas afirmatiu, especificar: _____________________________________________________________________________

5. Em dono per assabentat/da que, en cas que el meu fill/a estigui donat d’alta com a treballador/a o percebent la
prestació d’atur, no compleix els requisits per a poder gaudir de les prestacions de l’assegurança escolar.
Sí

Lloc i data
Signatura del pare/mare/tutor legal

Comte d’Urgell, 187 (Edifici 21)
Recinte de l’Escola Industrial
08036 Barcelona
Telèfon: 93 321 90 66
a8042354@xtec.cat
ea-artlaindustrial@xtec.cat
www.artlaindustrial.cat

CURS 2021-2022
Autorització relativa a l’alumnat: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter
personal i de material que elabora
L’Escola d’Art La Industrial disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (www.artlaindustrial.cat), on
informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.
En aquests espais s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les
esmentades activitats.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 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 poder publicar fotografies i vídeos on aparegui l’alumne/a i hi sigui clarament identificable.
Per a l’edició de materials en espais de difució del centre (blocs/webs/revistes) cal la corresponent cessió del dret de
comunicació pública expressat per escrit dels afectats, o d’aquells que 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 de l’alumnat. Aquesta cessió
s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no aparegui calarament identificat i s’estén a realitzacions com ara el treball de
recerca de batxillerat i altres de similars.

Dades de l’alumne/a
(cognoms i nom)

amb D.N.I. / passaport / N.I.E.

(cognoms i nom del pare/mare/tutor legal, en cas de ser menor d’edat)

amb D.N.I. / passaport / N.I.E.

Autoritzo
1. Que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries
i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:
• Pàgines web del centre / blocs / Facebook / Instagram / Twitter / Youtube:
• Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu:

Sí

• Filmacions destinades a difusió pública no comercial:

No

Sí

Sí

No

No

2. Que el material elaborat per mi pugui ser publicat en els espais de comunicació del centre (blocs i espais web del centre i
revistes editades per aquest) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:
Sí
No
3. Que en les pàgines web/blocs i revistes editades pel centre hi consti el nom del centre i:
• El meu nom i cognoms
• Les meves inicials

Sí
Sí

No
No

Lloc i data
Signatura de l’alumne/a o del pare/mare/tutor legal, en cas de ser menor d’edat

D’acord amb l’article 5è de la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que es sol·liciten en
aquest imprès seran incorporades al fitxer “Alumnes de centres educatius dependents del Departament d’Educació” responsabilitat de la Direcció del centre educatiu,
amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment
escolar, el compromís de l’alumnat i llurs famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitls i telemàtics facilitats pel Departament. La persona afectada pot
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Direccio del centre educatiu corresponent.

Direcció del centre
Comte d’Urgell, 187 (Edifici 21)
Recinte de l’Escola Industrial
08036 Barcelona
Telèfon: 93 321 90 66
a8042354@xtec.cat
ea-artlaindustrial@xtec.cat
www.artlaindustrial.cat

CURS 2021-2022

NO AUTORITZACIÓ relativa a l’alumnat: gravació de la veu i/o la imatge del
professorat i resta del personal del Centre

Dades de l’alumne/a
(cognoms i nom)

amb D.N.I. / passaport / N.I.E.

(cognoms i nom del pare/mare/tutor legal, en cas de ser menor d’edat)

amb D.N.I. / passaport / N.I.E.

Quedo informat sobre la NO AUTORITZACIÓ
1. D’ús d’imatge del professorat i personal de l’escola sigui captada i reproduïda per l’alumne.
2. Queda prohibida la gravació de la veu a les classes i dintre dels espais de l’escola.

Lloc i data
Signatura de l’alumne/a o del pare/mare/tutor legal, en cas de ser menor d’edat

D’acord amb l’article 5è de la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que es sol·liciten en
aquest imprès seran incorporades al fitxer “Alumnes de centres educatius dependents del Departament d’Educació” responsabilitat de la Direcció del centre educatiu,
amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment
escolar, el compromís de l’alumnat i llurs famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitls i telemàtics facilitats pel Departament. La persona afectada pot
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Direccio del centre educatiu corresponent.

Direcció del centre

Comte d’Urgell, 187 (Edifici 21)
Recinte de l’Escola Industrial
08036 Barcelona
Telèfon: 93 321 90 66
a8042354@xtec.cat
ea-artlaindustrial@xtec.cat
www.artlaindustrial.cat

