Centre concertat
per la Generalitat de Catalunya
Formació Professional i Batxillerat
Codi: 08010961

MATRICULA 2019 – 2020 – alumnes admesos.
Passos a seguir:
1- El primer pas, serà omplir via on line la Prematricula.
A la web de l’escola http://www.barceloneta.lasalle.cat/ , trobareu un enllaç que diu PREMATRICULA
2019-2020, haureu d’entrar per omplir el formulari.
S’haurà de guardar, imprimir, signar i adjuntar a la resta de la documentació.
2- Omplir, signar els documents del sobre lliurat i adjuntant la documentació personal sol·licitada.
3- Presentar la documentació presencialment a la secretaria del centre, dins les dates i horari establert per
matrícula:
Del 9 al 15 de juliol de 2018.

De 9:30 a 13:00 i de 16:30 a 19:00

“No formalitzar la matrícula dins el termini indicat pel Departament d’Ensenyament,
pot comportar la pèrdua de la plaça”.
QUOTES
El rebut de les quotes mensuals es passarà entre l’1 i el 5 de cada mes, a excepció del mes de setembre
que es cobrarà entre el 10 i el 20, per tal de confirmar la matricula real.
Recordem que per formalitzar la matricula, s’haurà de fer prèviament el pagament de 58,00€ en concepte ARPI
(Assegurança escolar, Reprografia anual i Plataforma Informàtica), aquest pagament s’ha de fer per transferència
bancària, de la qual es obligatori adjuntar comprovant per finalitzar el formulari de Prematricula.
El compte de l’escola es :ES02 2100 5000 5202 0013 3309.
VENDA LLIBRES i MATERIAL
A la web del centre podreu trobar l’apartat de llibres, on hi ha un link que us portarà a la pàgina web de
l’empresa que ens gestiona els llibres de text.
En aquesta pàgina trobareu la relació dels llibres i material. Haureu de marcar els que voleu comprar i fer el
pagament amb targeta de crèdit o dèbit a la web.
Per tal de facilitar la compra la pàgina estarà activa a partir del dia 15 de juliol fins al setembre de 2019.


Per aquells que hagin fet el pagament abans del mes de setembre, es repartiran els llibres durant els
primers dies de classe.



Pels que facin el pagament al setembre, es repartiran a partir del dia 20 de setembre de 2019.

CARPETA I AGENDA
Per tots els alumnes de primer curs l’agenda i la carpeta es material obligatori de centre i ho trobareu amb els
llibres marcat per defecte.
INICI CURS 2019 – 2020
Les classes comencen el 12 de setembre de 2019.
WEB ESCOLA
Durant el curs podreu anar consultant a la nostra web, la informació rellevant que es pugui generar.

ADMISSIÓ D’ALUMNES DE
BATXILLERAT.
DADES DE L’ALUMNE/A
Cognoms, Nom

DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR PER FER LA MATRÍCULA
NO IMPRIMIR AQUEST DOCUMENTS A DOBLE CARA
(Imprescindible omplir totes les dades en majúscules i presentar tota la documentació sol·licitada,
Full imprès i signat de la Pre-matricula on-line
Autoritzacions: De dades, de sortides escolars i sortida hora esbarjo.
Full de domiciliació bancària.
Full d’acceptació de l’organització escolar.
Full matriculació curs. (marcar només les matèries de les quals es matricula l’alumne).
Full seguiment (només alumnes de Batxillerat).
Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a. (les dues parts del carnet, en una sola cara).
Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a (les dues parts del carnet, en una sola cara).
Fotocopia Targeta Individual Sanitaria.
Fotocòpia de llibreta o document bancari on figuri el nom del titular i el número de compte.
2 Fotografies carnet (amb el nom complert escrit darrere).
Document NUSS. (Numero d’Usuari a la Seguretat Social)
(Si no el teniu, demaneu-lo al centre on heu fet la ESO, o tramitar-lo a la Seguretat Social).

Llibre de família, el full dels pares i de l’alumne. (document necessària pels menors d’edat).
Fotocòpia del resguard de tramitació del títol: Graduat en ESO.
Expedient acadèmic dels últims estudis realitzats. (ESO, Prova accés, .........)
Informe Individual de les proves de Competències Bàsiques de 4t de l’ ESO
.....................................................................................................................................................................
..
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ADMISSIÓ D’ALUMNES DE BATXILLERAT
o
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ.

MATRICULAT AL CENTRE

Balboa 18, 08003 BCN

93.319.54.75

93.319.31.14

lasallebarceloneta@lasalle.cat

.

www.barceloneta.lasalle.cat
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AUTORITZACIÓ
DADES

Nom i cognoms de l’alumne:
La Salle Barceloneta posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal,
així com d’un arxiu documental i audiovisual general que contenen dades personals de caràcter personal i que formen
part de la BASE DE DADES GENERALS D’ADMINISTRACIÓ DE LA SALLE BARCELONETA.
La finalitat de la seva creació, existència i manteniment, és el tractament de les dades amb l’objectiu de prestar els
serveis que el sota signant ens sol·licita, mantenir informat de les activitats i donar compliment als lícits objectius de La
Salle Barceloneta.
Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals, col·laboradors i associacions (AMPA
i Associació d’antics Alumnes), pertanyents a La Salle Barceloneta que siguin necessaris per al correcte compliments
de la finalitat expressada al paràgraf anterior, així com tots els estaments oficials els quals estem obligats a cedir les
seves dades.
La Salle Barceloneta disposa d’un espai de difusió publica on és possible la publicació d’imatges de les persones que
componen la comunitat educativa.
La negativa a facilitar les dades sol·licitades tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atès ordinàriament en
els nostres serveis i/o la impossibilitat de participar en determinades activitats.
En tot cas, el sotasignat té dret a exercir els drets de consulta, exclusió, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit
reconegut per la llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, m itjançant el
que disposa el R.D.1720/2007 de 21 de desembre.
El responsable de la Base de Dades és La Salle Barceloneta. Per a exercir els drets esmentats i per a qualsevol
aclariment, es pot dirigir per escrit a la Secretaria de l’Escola, a través de l’adreça de correu electrònic
secretaria@barceloneta.lasalle.cat o a través del número de telèfon 933 195 475.
Atenent a l’esmenta’t abans i d’acord amb el que se’m proposa,
CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a La Salle Barceloneta, perquè tracti les dades que voluntàriament
cedeixo, d’acord amb el tractament proposat, segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la llei 34/2002 i la Directiva 95/46/CE i 2000/31/CE, dintre de l’àmbit
professional de La Salle Barceloneta, així com perquè les pugui cedir a les entitats abans esmentades, i perquè es
pugui publicar imatges a les pàgines web de centre, filmacions destinades a difusió pública no comercial i fotografies
per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

Pare, mare o tutor/a
(Nom i signatura)

Alumne
(signatura)

Centre concertat
per la Generalitat de Catalunya
Formació Professional i Batxillerat
Codi: 08010961

AUTORITZACIÓ PER A LES SORTIDES CULTURALS I D’ALTRES
En/Na _______________________________________________ amb DNI _____________
pare, mare o tutor de l’alumne/a _______________________________________________
autoritza el seu fill/a a realitzar les sortides culturals i d’altres que té previstes l’escola fer
aquest curs 201-2020.
Curs de l’alumne: _________________________________

Signatura del pare, mare o tutor.

AUTORITZACIÓ PER PODER SORTIR DURANT L’ESBARJO
En/Na _______________________________________________ amb DNI _____________
pare, mare o tutor de l’alumne/a _______________________________________________
del curs 2019-2020 de 1r de Batxillerat:
SÍ

NO

autoritzo el meu fill/a a sortir del centre de 10:45h. A 11:15 h. Per l’esbarjo.

(marqueu X en el que procedeixi)

Signatura del pare, mare o tutor.
Barcelona, _____________________________

 Balboa , 18

08003

BCN

93.319.54.75

 93.319.31.14

lasallebarceloneta@lasalle.cat

www.barceloneta.lasalle.cat
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ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ
DE DÈBIT DIRECTE

A completar pel creditor (escola)

Referència de l'ordre de domiciliació
Identificador del creditor
Nom del creditor

La Salle Barceloneta

Adreça Balboa 18Codi postal 08003
Població Barcelona

Província Barcelona

País

Espanya

Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu a La Salle Barceloneta
a enviar ordres a la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la seva entitat financera per debitar
els imports corresponents al vostre compte d'acord amb les instruccions de La Salle Barceloneta.
Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d'acord amb els termes i
condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat
per part vostre en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.
A complimentar pel deutor

Nom de l’alumne

.

Nom del pagador

.

Adreça del(s) deutor(s)

E

S

Població

Codi postal

.

País

.

Província

Número de compte – IBAN (A Espanya l' IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES)

Tipus de pagament:

Pagament periòdic

Pagament únic

Data – localitat
TOTS ELS CAMPS HAN DE SER EMPLENATS OBLIGATÒRIAMENT.

.
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ORGANITZACIÓ ESCOLAR

En/Na
pare, mare o tutor/a de
o
En/Na

alumne major d’edat.

inscrit en aquesta Escola, accepta el Caràcter Propi de l’Escola, com a eix vertebral
funcionament del centre i que s’explicita en :

 Caràcter Propi de La Salle Barceloneta
 Projecte Educatiu de La Salle Barceloneta
 Reglament de Règim Intern de la Salle Barceloneta
 Organització pedagògica de La Salle Barceloneta
 Formació religiosa impartida a La Salle Barceloneta

Barcelona, a

de

de 20

.
Signatura del pare, mare, tutor/a o alumne major d’edat.

.

del

FULL DE SEGUIMENT
BATXILLERAT

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya
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FULL D’INSCRIPCIÓ DE L’ITINERARI CURRICULAR

L’alumne/a
sol·licita inscriure’s a l’itinerari curricular núm.

de Batxillerat.

Barcelona,

20

de

.

.

Signatura alumne/a

Signatura pares / tutors

FULL D’INSCRIPCIÓ DE L’ITINERARI CURRICULAR
COPIA PEL CAP D’ESTUDIS

L’alumne/a
sol·licita inscriure’s a l’itinerari curricular núm.

de Batxillerat.

Barcelona,

20

de

.

MATRICULACIÓ CURS 2018-2019
Batxillerat
INSTRUCCIONS: ESCRIURE CLARAMENT LES DADES PERSONALS

I INDICAR AMB



LES MATÈRIES DE LES QUE ET VOLS MATRICULAR I AMB

MATÈRIES A LES QUE ASSISTIRÀS COM OIENT

ALUMNE

DOCUMENT
DNI

CURS
1

NIE

NÚMERO

PAS.

MODALITAT
2

1000 (AE)

ITINERARI

2000 (CiT)

3000(HiCS)

MATÈRIES COMUNES
LC

LLENGUA CATALANA I LITERATURA (I – II)

LS

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA (I – II)

AN

LLENGUA ESTRANGERA. ANGLÈS (I – II)

FC

FILOSOFIA

EF

EDUCACIÓ FÍSICA

CM

CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI

HF

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

HS

HISTÒRIA

RE

RELIGIÓ (I – II)

1

2

3

4

PRIMER







































5

6

SEGON



































































MATÈRIES DE MODALITAT / ITINERARI
BI

BIOLOGIA (I – II)

QI

QUÍMICA (I – II)

FI

FÍSICA (I – II)

MA

MATEMÀTIQUES (I – II)

TI

TECNOLOGIA INDUSTRIAL (I – II)

DT

DIBUIX TÈCNIC (I – II)

LA

LLATÍ (I – II)

LU

LITERATURA UNIVERSAL

AS

LITERATURA CASTELLANA

SO

SOCIOLOGIA

PS

PSICOLOGIA

SL

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA. ALEMANY (I – II)

HA

HISTÒRIA DE L'ART

AT

LITERATURA CATALANA

HM

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

MS

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS (I – II)

EC

ECONOMIA

EO

ECONOMIA DE L'EMPRESA (I – II)

GG

GEOGRAFIA

FL

FORMACIÓ LABORAL

EE

ESTADA A L’EMPRESA

TR

TREBALL DE RECERCA

AM

ANÀLISI MUSICAL (I – II)

FA

FONAMENTS DE LES ARTS (I – II)

CA

CULTURA AUDIOVISUAL (I – II)

AA

ANATOMIA APLICADA

AE

ARTS ESCÈNIQUES

HD

HISTÒRIA DE LA MÚSICA I LA DANSA

Data:

.

Signatura:































.



LES

