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Tlfs.: 971800636   Fax:971800951
IMPRÈS DE MATRICULA CURS 2017/2018
 Núm. Expedient:   CURS AL QUE ES MATRICULA: Repeteix curs?  SI  NO 

 Primer llinatge:  Segon llinatge:  Nom:

 Sexe:   Home  Dona  Data naixement:

 Domicili (carrer núm.): 

 Centre de procedència:

 Doc:   DNI  Pas  TR

Núm.:
 Autoritza ús d’imatge del seu fill/a en virtut d’activitats del centre, segons la Llei 5/1982, de 5 de maig
 Autoritza trasllat a un centre de salut per part del personal del centre
 Autoritza al centre a crear una compte de correu electrònic pel seu fill per ús intern
 Autorització administració de medicaments:

 Carnet biblioteca Associació. de pares:   Associació d’alumnes:   Telèfon alumne: Correu electrònic alumne: 

Núm. seguretat social: Els pares estan separats: Si  No 
En el cas de que sí, la guàrdia i custòdia és: de la mare  del pare    compartida 

 Província: C.Postal:  Nacionalitat:  Població, Província i País de naixement:

 Població:

Signat, (pare, mare, tutor/a)  Segell del centre

A les dades recollides en aquest imprès s’aplica la Llei Orgànica 15/1999 (BOE de 14/12/1999) de protecció de dades de caràcter 
personal. Aquesta inscripció queda condicionada a la comprovació de les dades consignades, de la veracitat de les quals el firmant es 
fa responsable, signant la present a dia .............. d....................................................... de 20......  

Tipus de     F    P  M    A 
domicili    

 Telèfon fixe:  Tlfs. d’urgència:  Pare/Mare/Tutors:  Nº. germans:  Germans al centre 

M
A
R
E

PA
R
E

Nom: Primer llinatge: Segon llinatge:

Data de naixement:  Correu electrònic:Núm. doc.: DNI       Pas       TR 

 Telèfon mòbil:  Telèfon fixe:  Telèfon treball: 

Nom: Primer llinatge: Segon llinatge:

Data de naixement: Correu electrònic:Núm. doc.: DNI       Pas       TR 

 Telèfon mòbil: Telèfon fixe: Telèfon treball: 

Si        No Si        No Si        No

SALDEVA     IBUPROFENO     PARACETAMOLA
U
TO

R
IZ
A
C
IO
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S

Imprimir per duplicat



DADES DEL PARE / TUTOR
Nom i llinatges
Telèfon mòbil 
Correu electrònic
Pare de l’alumne __________________________________________________________, 
autoritza l’IES i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a enviar-li missatges a través 
dels següents mitjans de comunicació:

Correu 
electrònic

Telèfon mòbil

Missatges immediats
Missatges d’informació general en matèria educativa
Missatges de faltes d’assistència

Autoritzacions (marcau amb una X l’opció escollida):

Enviar informació de l’alumne/a

DADES DE LA MARE / TUTORA
Nom i llinatges
Telèfon mòbil 
Correu electrònic
Mare de l’alumne __________________________________________________________, 
autoritza l’IES i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a enviar-li missatges a través 
dels següents mitjans de comunicació:

Correu 
electrònic

Telèfon mòbil

Missatges immediats
Missatges d’informació general en matèria educativa
Missatges de faltes d’assistència
Autoritzacions (marcau amb una X l’opció escollida):

Enviar informació de l’alumne/a

Signatura del pare/tutor Signatura de la mare/tutora

Imprimir per duplicat
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