Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut d’Horticultura i Jardineria
Avinguda Bellissens, 41
43204 Reus

MATRÍCULA CICLE MITJÀ

Curs 2022/23

(marqueu el curs)

1r

2n

Producció Agroecològica

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A:
DNI:
NOM I COGNOMS:
DATA NAIXEMENT:

LLOC NAIXEMENT:

DOMICILI COMPLET:
CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

TELÈFON CASA:

MOBIL ALUMNE/A:

MÒBIL PARE:

MÒBIL MARE:

Email ALUMNE/A:
Email pare/mare/tutor (alumnes menors edat):
TSI (targeta del metge):
NUSS (núm. afiliació seguretat social):
DADES ACADÈMIQUES:
Centre de Procedència:
Document acreditatiu d’accés al cicle (per als alumnes de primer curs):
Títol d’ESO

Prova Accés CFGM o curs Accés

Títol Tècnic CFGM

Prova univ. +25 anys ó + 45

PFI

Altres (FPI, FPII, BUP, COU ...)

Signatura

Reus,

de

de 20

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Av. Bellissens, 41, 43204 Reus, Tarragona
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Base legal: Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
Destinataris: Administracions i entitats públiques que tinguin competència en matèria de protecció de menors i adolescents,
serveis socials i protecció de la salut. No se cediran les dades personals a tercer, llevat que hi obligui la normativa
aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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PAGAMENT MATRÍCULA CICLE MITJÀ
Repeteix curs:

SI

NO

Curs complet:

SI

NO

Matrícula d’assignatures pendents / soltes:

SI

NO

Escolliu un import en funció del curs a matricular-vos:
1r Curs :
MATERIAL + ACTIVITATS CURRICULARS …… 150,00 €
2n Curs :
MATERIAL + ACTIVITATS CURRICULARS …… 120,00 €

ASSEGURANÇA ESCOLAR (per a tots els alumnes menors 28 anys)

1,12 €

TOTAL MATRÍCULA A INGRESSAR:

INGRÉS AL COMPTE BBVA:

ES96-0182-5400-20-0201748890


Abonar l’import a ingressar en el compte de l’Institut posant com a concepte “MATRICULA i nom de l’alumne”. El
comprovant de l’ingrés bancari caldrà presentar-lo.

Signatura

Reus,

de

de 20
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Nom de l’alumne/a :
Nom del pare, mare o tutor/a legal:
(en cas d’alumnes menors d’edat)

DNI de l’alumne/a (si és major d’edat) o del pare, mare o tutor legal (menors edat):
Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter personal i material elaborat per
l’alumnat
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 el consentiment de l’alumne (o dels pares, mares o tutors legals, en cas d’alumnes menors d’edat)
per poder publicar fotografies i vídeos on hi apareguin i hi siguin clarament identificables.
Autoritzo:

SI

NO

(marqueu l’opció que correspongui)

Que la meva pròpia imatge o la del meu fill/a (en cas d’alumnes menors d’edat) pugui aparèixer en :
- pàgines web del centre
- filmacions destinades a difusió pública no comercial
- fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu
- presentacions digitals
- publicar en blogs i altres espais de comunicació pública amb finalitat educativa el material elaborat pel meu fill/a o per
mi mateixa (en cas d’alumnes majors d’edat).
Responsable del tractament: Av. Bellissens, 41, 43204 Reus, Tarragona
Finalitat: Difusió d’imatge/veu.
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que té la tutoria legal, en cas de menors d’edat.
Destinataris: No se cediran les vostres dades personals a tercers, llevat que estiguem obligats per una llei o vostè ens doni
el consentiment. Podeu revocar el consentiment en qualsevol moment.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
Signatura

Data:

=======================================================================================
(a omplir pels alumnes majors d’edat)
Autoritzo que l’Institut d’Horticultura i Jardineria es posi en contacte amb els meus pares/tutors i els informin sobre el meu
rendiment acadèmic, faltes d’assistència o qualsevol altra informació que els hi pugui ser d’interès en relació al meu procés
formatiu.
Nom del pare/mare/tutor legal :
Correu electrònic on enviar la informació:
Adreça postal per les comunicacions:
Telèfon de contacte:
Data:

Signatura

=======================================================================================
(a omplir pels alumnes menors d’edat)
Autoritzo al meu fill/a per poder sortir del centre durant el temps d’esbarjo i aquelles hores que per necessitats de
funcionament del centre queden recollides a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).
Data:

Signatura

=========================================================================================
(a omplir pels alumnes menors d’edat)
Autoritzo al meu fill/a a assistir a les sortides i activitats escolars aprovades en el pla anual i pel Consell Escolar que es
faran al llarg d’aquest curs acadèmic.
Data

Signatura:
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Enviar tota la documentació al correu electrònic: secretaria@hortojardi.com

Documentació que cal adjuntar per a formalitzar la matrícula:
- Impresos de matrícula i autoritzacions degudament emplenats i signats
- Resguard del pagament bancari de l’import de la matrícula al cicle
- Còpia de la Targeta sanitària
- Còpia del DNI
- Còpia del resguard del títol ESO / Cicle Formatiu, o Certificat acadèmic oficial de
notes (només per a nou alumnat)

ATENCIÓ: NO S’ADMETRÀ CAP MATRÍCULA SENSE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
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