
 
 
 

 

Matrícula del curs 2019-2020 (GRAU MITJÀ) 
 
 

Dades d’identificació de l’alumne 
Cognoms i Nom DNI/Passaport/NIE 

  
 

Nº Seguretat Social (No TIS) Sexe (H/D)         Data Naixement  

 
Home Dona

  
Telèfon e-mail 

  
Adreça    Codi Postal 

   
Municipi Localitat Districte      

   
Municipi de naixement Província de naixement País de naixement 

   
 
 

Cicle a matricular-se 

 

Cicles formatius de grau mitjà  1r 2n 

IS10 Vídeo discjòquei i so  Matí   Tarda      

TM10  Electromecànica de vehicles automòbils (matí)   

TM20  Carrosseria (matí)    

EE30  Instal·lacions de telecomunicacions (matí)    

FM10  Soldadura i caldereria (matí)    

FM21  Manteniment i reparació en rellotgeria (tarda)    

IC10  Sistemes microinformàtics i xarxes (matí)   

IP20 Estètica i Bellesa (matí)                         Matí        Tarda      

 
 

Signatura                                                                                             Data 
 
 
 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades 

 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Tramitació i resolució dels processos d’admissió dels alumnes en els centres educatius sufragats amb fons públics. 
Legitimació: Exercici de poders públics. 
Destinataris: Centres educatius, Administració educativa i ajuntaments competents en escolarització. 
Drets: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos-en al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
 
       He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 
 
Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. En cas contrari, no podreu continuar 
amb el procés de matrícula. 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament


 

Documentació necessària per formalitzar la matrícula 
 

Alumnes del centre 
 
1.- Imprès de matrícula degudament emplenat (no s’acceptarà cap imprès amb manca de dades, dades 
il·legibles o que no estigui signat). 
 
2.- Resguard de “La Caixa”. Podeu fer l’ingrés a qualsevol oficina de “La Caixa” o en qualsevol caixer 
automàtic de “La Caixa”, mitjançant el  codi de barres  que heu de recollir al centre juntament amb l'imprès o 
bé mitjançant targeta de crèdit o dèbit a la mateixa secretaria del institut. 
 

Import de l’ingrés: 50,00€* 
 

3.- Fotocòpia de l’últim butlletí on es reflecteixin les notes que permeten matricular-se al nou curs. 
 
( * ) Aquest import inclou les despeses generades en formalitzar la inscripció al centre així com la documentació 
i material escolar que es lliura a l’alumne. 
· Aquest import no es retornarà ni està sotmès a cap tipus de bonificació ni exempció. 
 
 

Alumnes de nova incorporació al centre 
 
1.- Imprès de matrícula degudament emplenat (no s’acceptarà cap imprès amb manca de dades, dades 
il·legibles o que no estigui signat). 
 
2.- Resguard de “La Caixa”. Podeu fer l’ingrés a qualsevol oficina de “La Caixa” o en qualsevol caixer 
automàtic de “La Caixa”, mitjançant el  codi de barres  que heu de recollir al centre juntament amb l'imprès o 
bé mitjançant targeta de crèdit o dèbit a la mateixa secretaria del institut. 
 

Import de l’ingrés: 50,00€* 
 

( * ) Aquest import inclou les despeses generades en formalitzar la inscripció al centre així com la documentació 
i material escolar que es lliura a l’alumne. 
 · Aquest import no es retornarà ni està sotmès a cap tipus de bonificació ni exempció. 

 

Abans de fer l’ingrés cal que us assegureu que esteu admesos al centre. 
 
 

3.- Alumnat menor d’edat 

 L’original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne està en 
situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família. 

 L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE del pare, la mare o el 
tutor legal de l’alumne. 

 L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne. 

 L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne, si la teniu. 
 
4.- Alumnat major d’edat  

 L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne. 

 L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne, si la teniu. 
 
5.- documentació acadèmica (fotocòpia i original) 

 PROVA D’ACCÉS: Certificat de la prova d’accés. 

 GRADUAT EN ESO: Certificat acadèmic o llibre 

 ALTRES ESTUDIS QUE PERMETIN L’ACCÉS: Certificat 
 
6.- Fotografia original de format carnet amb el nom i el cicle escrits a la part posterior. 
  



 

Documentació que cal omplir per als alumnes nous al centre  

 

Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a  

El centre disposa a Internet d’un espai web (adreça o adreces web) on informa i fa difusió de les seves 
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.  

En aquesta pàgina (o pàgines) web es poden publicar imatges en les quals 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 5/1982, 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 el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar 
fotografies on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.  

 

 

Dades de l’alumne/a i dels pares o tutors  

Nom i cognoms de l’alumne/a:  _____________________________________________________________ 

Nom i cognoms del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a:  

_____________________________________________________________ 
 
 
DNI o passaport del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a _________________________ 

AUTORITZO:  

Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:  

- pàgines web del centre,  
- fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu, 
- filmacions destinades a difusió pública no comercial,  

 

 

Barcelona , ____ d __________________ de 20___  
Signatura del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a  



 

Documentació que cal omplir per als alumnes nous al centre  

 

Autorització per a l’esbarjo (per a alumnes menors d’edat)  

 
En/na senyor/a ____________________________________________________________________________ 
 
 
Pare/mare de l’alumne/a _____________________________________________________________________ 
 
 
de l’Institut Mare de déu de la Mercè, autoritzo al/a la meu/meva fill/a a poder sortir de l’Institut a l’hora de 
l’esbarjo i/o en el supòsit que el/la professor/a de darrera/es hora/es no pugui assistir a classe. 
 
 
 

Barcelona , ____ d __________________ de 20___  
Signatura del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorització per a sortides (per a alumnes menors d’edat)  

 
En/na senyor/a ____________________________________________________________________________ 
 
 
Pare/mare de l’alumne/a _____________________________________________________________________ 
 
 
de l’Institut Mare de déu de la Mercè, autoritzo al/a la meu/meva fill/a a participar en les sortides organitzades 
per aquest Centre durant aquest curs. 
 
 
 

Barcelona , ____ d __________________ de 20___  
Signatura del pare o de la mare o del tutor/a legal de l’alumne/a  

 

 


