Matrícula curs:

2020/ 2021

Núm. Matrícula
Núm. Historial

MATRÍCULA. 2n ESO
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
COGNOMS I NOM:

DNI:

DADES DEL NAIXEMENT (les que apareixen al DNI)(dia/mes/any)

/

DATA:

/

POBLACIÓ:

PROVÍNCIA:

PAIS

DOMICILI HABITUAL:
C/ Av. núm.:

POBLACIÓ:

CP:

COGNOMS, NOM PARE

DNI:

Tel. 1:

COGNOMS, NOM MARE

DNI:

Tel. 2:

ADREÇA ELECTRÒNICA

SIP:

OMPLIR SOLS EN CAS DE SEPARACIÓ, DIVORCI, ...
Per tal de garantir la guàrdia i custòdia del nostre alumnat i saber a qui adreçar-nos:
La custòdia de fill/a és:

de la mare

del pare

compartida

Cal aportar còpia de la documentació legal pertinent que acredite la dita situació si no la tenim al centre.

DADES DE MATRÍCULA

(Decret 51/2018 de 27 d’abril. DOGV 30 d’abril de 2018)

A.- ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
1.- Castellà: Llengua y Literatura

2.- Llengua estrangera (Tria una de les dues opcions)

3.- Valencià: Llengua i literatura
5.- Física i Química

4.- Geografia i història
6.- Matemàtiques

Anglés

Francés

B.- ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES (L’alumne cursarà 5 assignatures)
Tria una assignatura de les marcades amb *
1.- Educació Física

2.- Valors ètics*

3.- Educació plàstica, visual i audiovisual

4.- Música

2.- Religió*
5.- Tecnologia

C.- ASSIGNATURES OPCIONALS (l’alumne cursarà UNA assignatura)
Marca de l’1 al 7 per ordre de preferència les assignatures següents:
2n Idioma (francés)

Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial

Taller d’aprofundiment

Informàtica

Cultura clàssica

Taller de Reforç
Projecte Interdisciplinari

AUTORITZACIONS I TAXES (a pagar en setembre)

Les dades personals contingudes en este imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per la Conselleria d’Educació, fent ús de les funcions pròpies que té
atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, i es podran dirigir a qualsevol òrgan d’esta per a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el
que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, en el uso de las funciones
propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de
diciembre de 1999).
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AUTORITZACIONS
Autoritze que la imatge del meu fill/a puga aparèixer en fotografies i
vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars organitzades al Centre i publicades a la pàgina web del

SÍ

NO

SÍ

NO

centre, filmacions destinades a difusió pública no comercial, fotografies
per a revistes o publicacions d’àmbit escolar o presentacions digitals.

Autoritze a que el meu fill/filla isca del centre quan així ho considere el
professor d’educació física per utilitzar les instal·lacions esportives del
poliesportiu municipal adjunt a l’IES, així com per realitzar qualsevol
activitat extraescolar durant l’horari escolar en la localitat de Canals.
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