Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut El Castell
Carrer Barcelona, 91
08292 Esparreguera
Tel. 93 777 76 40
Fax 93 777 74 95
ieselcastell@xtec.cat

MATRÍCULA BATXILLERAT CURS 2017-2018
DEL 4 A L’11 DE JULIOL

HORARI: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10h A 14h
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Procedència Alumnes
Documentació
de 4t d’ESO de batxillerat
1 fotografia mida carnet de l’alumne/a, amb el nom
i cognom al darrera

nous al
centre
X

X

Còpia DNI/NIE vigent
Resguard acreditatiu de tramitació del títol d’ESO

X

Notes finals curs anterior

X

Full d’autorització d’us d’imatge signat

X

Full d’autorització sortida hora d’esbarjo signat

X

X

X

Full d’autorització de sortida escolar per
Esparreguera signat

X

X

X

Full de dades de contacte

X

X

X

Resguard de pagament al Banc de Sabadell de la
quota de material

X

X

X

Full de selecció de matèries de BTX

X

X

X

Fotocòpia del NUSS (si en disposen).

X

Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter
personal i de material que elaboren (majors de 14 anys). 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 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
Nom i cognoms de l’alumne o alumna

DNI/NIE/Passaport

Autoritzo
1. Que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars 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 per mi pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web del centre i revistes
editades 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 meves inicials i el nom del centre:
Sí

No

Lloc i data

Y332-041/03-13

Signatura de l’alumne o alumna

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Alumnat
de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, 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 dels alumnes i llurs famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i
telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant un escrit adreçat a la Direcció del centre educatiu corresponent.

Direcció del centre / Coordinació de l’AFA
1/1

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut El Castell

Benvolguda família,
Segons acord del Consell Escolar:
1. L'alumnat de batxillerat només podrà sortir del centre en la franja d'esbarjo (de les
11.00 a les 11.30 hores), amb autorització de la família.
2. En cas d'absència del professorat:
 Si es preveu l’absència d’algun professor o professora a primera o última hora
del matí s’anul·larà la classe corresponent, amb el vistiplau de l’Equip Directiu.
 Si l’absència es produeix en alguna altra franja, des de Cap d’estudis
s’estudiaran els possibles reajustaments. L’alumnat romandrà a l’aula que li
correspon per horari o en l’espai alternatiu que li sigui comunicat pel
professorat de guàrdia.
 És responsabilitat de l’alumnat mantenir una actitud que faci possible l’estudi.
Si es produeix una vulneració greu d’aquest principi serà considerat una falta
greu i per tant sancionable independentment de la circumstància que el
professorat de guàrdia no pugui romandre de forma permanent en aquest
espai (es prioritzarà una major permanència a les aules d’ESO).
 L’alumnat haurà de fer les activitats previstes pel professorat absent per a
aquella hora, si s’escau.
Així, si vostès hi estan d'acord, cal que signin l'autorització que possibilitarà la sortida
del seu fill o filla durant les hores d’esbarjo i la retornin al tutor o tutora. En cas de no
ser autoritzats, l’alumnat romandrà en el pati del centre a l’hora de l’esbarjo.
Com sempre, estem a la seva disposició. Atentament,

EQUIP DIRECTIU
Esparreguera, 22 de juny de 2017

En/Na ..................................................................................., autoritzo el meu fill / la meva filla
..................................................................................., de ................ (1r / 2n) de batxillerat, a
poder sortir del recinte escolar a la franja horària de l'esbarjo i en cas d'absència d'un
professor o professora previ vistiplau de l’Equip Directiu del centre.
Signatura del pare o de la mare
DNI:
Esparreguera, .......... de juliol de 2017

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut El Castell

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA ESCOLAR PER ESPARREGUERA

Per tal de no amoïnar-vos al llarg del curs escolar amb constants autoritzacions
hem considerat oportú demanar-vos una autorització de sortida general
NOMÉS per activitats dins d’Esparreguera, ja que al llarg d’aquest curs, els
vostres fills i les vostres filles realitzaran diverses sortides pel municipi per
estudiar algun tema vinculat a les àrees que realitzen.

En / Na .................................................................................................................,
com a pare, mare o tutor/a legal, autoritzo a l’alumne/a........................................
.........................................................., a sortir del centre per a sortides escolars,
NOMÉS per Esparreguera, durant tot el curs escolar 2017-2018.
Signatura

Carrer Barcelona, 91
08292 Esparreguera
Tel. 937777640
ieselcastell@xtec.cat
http://www.ieselcastell.net

Núm. DNI: .................................

Institut El Castell

Benvolgudes famílies,
A partir del curs vinent 2017/2018, la majoria de la informació del nostre centre (absències,
retards, avisos, notificacions...) us arribarà a través dels 2 telèfons mòbils que ens faciliteu i/o a
través del correu electrònic (mail). Haureu de seguir els passos següents:
1. Descarregar-vos l’aplicació TokApp School, que és totalment gratuïta, a través
de l’App Store o Google Play del vostre telèfon.
2. Us haureu de registrar i fer constar el vostre telèfon i el vostre e-mail a l’apartat de Comptes.
3. Mitjançant aquest paper heu de comunicar a la Secretaria les vostres dades a l’aplicatiu i
quan us enviem el primer missatge ja podreu incorporar l’Institut El Castell com a contacte.
Alhora, aprofitem també per a renovar la resta de telèfons que vulgueu facilitar per tal de
començar el curs amb tots els contactes renovats.
Amb aquest nou sistema la comunicació entre el centre i les famílies serà molt més propera.
ESCRIVIU TOT EN LLETRES MAJÚSCULES
ALUMNE/A:

Nom e Id TokApp representant:
(Indiqueu també el parentiu)

E-mail:

Telèfon mòbil:

Nom e Id TokApp representant 2:
(Indiqueu també el parentiu)

E-mail:

Telèfon mòbil:

ALTRES CONTACTES
Indiqueu de qui és el telèfon

Número

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut El Castell
JUSTIFICANT DE PAGAMENT ALUMNAT DE BTX
L’alumne/a

......................................................................................................................................................

ha ingressat la quantitat de 50 EUROS en concepte de quota escolar per al curs 2017-2018 la qual inclou:
-

Dossier de matemàtiques a l’ESO

-

Fotocòpies per a l’alumnat de BTX per a la preparació de les PAU

-

Aplicatiu de faltes

-

Moodel

-

Materials laboratoris de Naturals i Matemàtiques,

-

Material fungible didàctic per a les tutories,

-

Material tallers Tecnologia i Visual i Plàstica,

-

Assegurança Escolar Obligatòria (3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de BTX)

Formes de pagament:
-

Amb targeta bancària a qualsevol caixer automàtic del Banc de Sabadell (aquesta operació pot ferse amb una targeta de qualsevol altra entitat i no té cap cost extra ni comissió):
Codi entitat : 137068 Codi pagament : material centre

-

Ingrès o transferència bancària al compte del Banc de Sabadell:
ES75 0081 1828 79 0001009610, indicant material 2017-2018

(Aquest document no és vàlid sense el segell del Banc de Sabadell)
Si s’ha fet el pagament pel caixer automàtic o transferència, cal presentar el rebut corresponent.
EXEMPLAR PER A L’INTERESSAT

····························································································································· ·································
JUSTIFICANT DE PAGAMENT ALUMNAT DE BTX
L’alumne/a

......................................................................................................................................................

ha ingressat la quantitat de 50 EUROS en concepte de quota escolar per al curs 2017-2018.
(Aquest document no és vàlid sense el segell del Banc de Sabadell)
Si s’ha fet el pagament pel caixer automàtic o transferència, cal presentar el rebut corresponent.
EXEMPLAR PER A L’INSTITUT (Cal lliurar-lo a Secretaria del Centre en el moment de formalitzar la matrícula)

····························································································································· ·································
JUSTIFICANT DE PAGAMENT ALUMNAT DE BTX
L’alumne/a

......................................................................................................................................................

ha ingressat la quantitat de 50 EUROS en concepte de quota escolar per al curs 2017-2018.

EXEMPLAR PEL BANC DE SABADELL.

