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 FULL DE MATRÍCULA CURS 2019-2020        ESO 
 

DADES DE L'ALUMNE/A: 
 
COGNOMS            NOM       SEXE (H/D)      

 
DATA NAIXEMENT      10/26/ LLOC DE NAIXEMENT          Girona   

 
ADREÇA DE L’ALUMNE/A  (CARRER -  POBLACIÓ - CODI POSTAL) 

CR  

 
SEGONA ADREÇA DE L’ALUMNE/A  (CARRER - POBLACIÓ - CODI POSTAL) (en cas de custòdia compartida)
       
    

 TELÈFON MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC 

 
TUTOR 1   
 

 

 
 

 
TUTOR 2   

 

  

 
 
 
 ALTRES DADES  (marqueu si s’escau) 

 En cas que l’alumne/a pateixi algun tipus de malaltia, adjunteu tota la documentació de què disposeu (informe 

mèdic, proves mèdiques...) per tal de poder atendre millor el vostre fill/a . 

 En cas de pares separats, rebrà la informació qui tingui la custòdia de l’alumne/a. Cal presentar documentació 

(sentència divorci, conveni...). 

 

DADES ACADÈMIQUES: 

NIVELL DE L’ÚLTIM CURS FET (2018/2019) : _____________________________               
 
A QUIN CENTRE ESTAVA MATRICULAT/DA: _____________________________________________________                
17003422 

 

Matèries optatives: 

• Religió   /   Cultura i valors ètics 
 Vull cursar: Religió catòlica    

L’opció triada serà vàlida per a tota l’etapa d’ESO. En cas de voler canviar d’opció en cursos posteriors, s’haurà de 

sol·licitar  en el moment de formalitzar la matrícula del curs corresponent. 

 

•   Francès 

A 1r d’ESO tots els alumnes cursen francès. A 2n, 3r i 4t d’ESO el francès és una matèria optativa. 

A 2n d’ESO, les places  s’atorgaran en funció de la nota final de 1r d’ESO (places limitades). 

Per cursar francès a 3r i 4t d’ESO s’ha d’haver cursat prèviament. 
 

     Vull fer francès com  a segona llengua estrangera.             Vull fer una optativa  (no vull fer francès). 

 
Santa Coloma de Farners,         de juny de 20...... 
 
Signatura del pare, mare o tutor/a legal 
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Matèries optatives  (trieu una de les opcions) 

 

• Francès 

A 1r d’ESO tots els alumnes cursen francès. A 2n, 3r i 4t d’ESO el francès és una matèria optativa.  

A 2n d’ESO, les places s’atorgaran en funció de la nota final de 1r d’ESO (places limitades) 

Per cursar francès a 3r i 4t d’ESO s’ha d’haver cursat prèviament. 

         Vull fer francès com a segona llengua estrangera  

         Vull fer una optativa (no vull fer francès) 

Altres dades  (marqueu si s’escau) 

   En cas que l’alumne/a pateixi algun tipus de malaltia, adjunteu tota la documentació de què disposeu (informe mèdic,           proves 

mèdiques...) per tal de poder atendre millor el vostre fill/a. 

   En cas de pares separats, rebrà la informació qui tingui custòdia de l’alumne/a. Cal presentar documentació (sentència  divorci, 

conveni...). 

 

NOMÉS ALUMNES QUE ACTUALMENT CURSEN 3r D’ESO. Cal que porteu actualitzada la fotocòpia del DNI 

Autoritzacions 
 

 

1. Ús d’imatge  
 

Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies, vídeos i/o pàgina web corresponents a activitats escolars lectives, 

complementàries o extraescolars organitzades per l’institut. 

 

          SI                 NO 

2. Sortides a l’entorn  
 

Autoritzo el meu fill/a a realitzar totes les sortides que es programin a l’entorn de l’institut. 

 

          SI               NO 

3. Cessió de dades a l’Associació de famílies de l’institut (AFINS)  
 

Autoritzo a formar part del registre d’AFINS i rebre comunicacions. 

    

          SI                 NO 

   

4. Tractament de dades 

 

 

Santa Coloma de Farners, ……………………………..  

 

 

Signatura del pare, mare, tutor/a legal 
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  COM FER EL PAGAMENT 

1. A través del SERVICAIXA utilitzant targeta de qualsevol entitat bancària (no es cobra comissió) 

Servicaixa >> pagaments i impostos >> pagaments sense codi de barres >> matrícules, col·legis >>  codi   

d'entitat 0615816. 

2. Transferència bancària al nº de compte ES53 2100 0020 0102 0030 7939, detallant clarament el concepte 

de:  nom, cognoms i curs de l'alumne/a. Si us demana el codi de l'entitat, és 0615816. 

3. En cas que no  es pugui fer el pagament per les opcions 1 i 2, les famílies podran fer el pagament amb 

targeta  a la secretaria de l'institut. Horari: 9-12 hores. 

 

En resum, cal  que els alumnes portin a l’hora de tutoria de la primera setmana de juny: 

- Full de confirmació de plaça (degudament omplert i signat) 

- Resguard del full de pagament (75 euros) 

 

 

 


