ADMISSIÓ D’ALUMNES
GRAU MITJÀ DE
GESTIÓ ADMINISTRATIVA

DADES DE L’ALUMNE/A

Nom
Cognoms

DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR, PER LA MATRÍCULA.
S’HAN D’OMPLIR TOTES LES DADES SOL·LICITADES

Resguard imprès i signat de la matricula on-line.

Autoritzacions: Targeta ALFA, de sortides escolars i sortida esbarjo.

Full de domiciliació bancària.

Full d’acceptació de l’organització escolar

Full de matriculació de matèries

Compromís i acceptació formació DUAL
OBSERVACIONS:



Balboa , 18 08003 BCN 93.319.54.75 93.319.31.14 lasallebarceloneta@lasalle.cat

www.barceloneta.lasalle.cat

“ T ARG ET A AL F A”
T R AN S P AR ÈNCI A I CO N SENT IM ENT PER
T R ACT AR D AD ES D’ AL UM NES

Nom i cognoms de l’interessat
___________________________________________________________________
Edat

Curs

Nom i cognoms del representant legal (si escau)
adreça postal i electrònica

I.- INFORMACIÓ GENERAL APLICABLE AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.
1.- RESPONSABLES:
Els responsables del tractament són el col·legi LA SALLE BARCELONETA, amb domicili al carrer de Balboa nº
18, 08003 (Barcelona); i els GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES (LA SALLE CATALUNYA) amb domicili
al carrer Sant Joan de La Salle nº42, 08022 (Barcelona). Decideixen l’ús que s’ha de fer de les dades que vostè
faciliti.
El delegat de protecció de dades és l’Òscar Magrinyà, amb domicili al carrer Sant Joan de La Salle nº 42, 08022,
Barcelona i correu protecciodades@lasalle.cat. Verifica el compliment de la normativa, assessora al responsable del
tractament i, quan correspongui, als afectats.
2.- DRETS.
Teniu dret a accedir al contingut de les vostres dades personals, a rectificar-les i a suprimir-les, a limitar el tractament,
a oposar-vos a que es tractin, a consentir expressament la portabilitat de la vostra informació, a no sotmetre-us
a decisions individuals automatitzades i a revocar total, o parcialment el consentiment que atorgareu quan signeu
aquest document. Per exercir els drets podeu dirigir-vos a les adreces que consten al punt 1.
En cas que ens cediu dades de terceres persones, les hi heu de comunicar tota la informació que consta en aquest
document.
3.- DRET A RECLAMAR.
Els organismes competents per resoldre els conflictes derivats de la signatura d’aquest document són l’Autoritat de
Control de Protecció de Dades Espanyola, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001),
C/ Jorge Juan nº 6, i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, ubicada al carrer Rosselló nº 214, Esc. A, 1r 1a,
08008 Barcelona.
4.- MÉS INFORMACIÓ. https://barceloneta.lasalle.cat/politica-de-privadesa/
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II.- INFORMACIÓ ESPECIAL. TRACTAMENT DE DADES
El responsable del tractament farà servir i tractarà les dades que ens proporcioneu i les que es tractin mentre
mantingueu relació amb el centre a fi de:
1.- PRESTAR ELS SERVEIS CONVINGUTS AMB L’INTERESSAT. El responsable només tractarà la informació
que calgui complint els requisits establerts a l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades i d’aquesta
manera, el tractament estarà condicionat per:
a.- Tipus de dades: identificatives, econòmiques, acadèmiques, socials, de salut i d’altres, tant dels menors com les
dels seus representants legals.
b.- Finalitat: prestar els serveis que els interessats demanin en cada moment, tant si son serveis escolars, com si
son extraescolars o para-escolars. Per poder complir la finalitat prevista, s’han de mantenir informats els usuaris de
les activitats en què participin tant els alumnes com els representants i familiars, be per mitjans electrònics, com per
altres mitjans. També es poden fer servir les dades per fer estadístiques amb la finalitat de millorar el funcionament
intern.
c.- Conservació: La informació acadèmica es conservarà als arxius històrics del responsable del tractament de
manera indefinida amb la finalitat de poder certificar el nivell d’estudis assolit pels alumnes, quan ho demanin els
interessats.
d.- Decisions individuals automatitzades En general, no es prenen. No obstant això, algunes proves “tipus test”
es poden corregir amb programes o aplicacions digitals. Per fer una atenció més acurada de cada alumne, es poden
generar perfils quan es presentin necessitats educatives especials.
e.- Els destinataris d’aquesta informació són: el personal que la direcció hagi autoritzat prèviament, els proveïdors
contractats per donar suport a l’escola, als alumnes i, en general, a la comunitat educativa; també l’administració
pública quan demanin dades en l’àmbit de les seves competències. En alguns casos, es podran cedir dades
identificatives als membres de l’AMPA, quan els interessats ho consentin expressament.
f.- Sistemes externs: Es fan servir per emmagatzemar dades. La majoria de dades que es tracten per aquests
aplicatius es troben a la plataforma educativa que té contractada l’escola, el responsable de la qual es troba ubicat
dintre de la Unió Europea.
Per compartir informació docent també es pot fer servir Microsoft. Podeu obtenir més informació sobre les polítiques
de privacitat de Microsoft en el següent enllaç.
https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
g.- Política de privacitat dels prestadors de serveis de tractament: Tota la informació sobre els drets dels
usuaris que han permès el tractament digitalitzat es troba als avisos legals de les webs que contenen els programaris
i les aplicacions. Com que l’accés es lliure, donem per reproduït tot el contingut dels avisos. Donada l’extensió
dels continguts de les polítiques publicades, podeu demanar una còpia dirigint-vos al responsable del tractament
a les adreces que consten a l’encapçalament d’aquest document.
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h.- Base jurídica del tractament: La base legal que permet el tractament de les vostres dades personals és:
1.- El compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que preveu l’article 6.1.c) del
Reglament (UE) 2016/679. En aplicació del que disposa l’article 8.1 de la Llei Orgànica de protecció de Dades
Personals i Garantia dels Drets Digitals 3/2018 de 5 de desembre, entre moltes altres obligacions legals, l’escola
està obligada a complir els preceptes recollits a les lleis Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, ordinària
12/2009, del 10 de juliol, d'educació, Codi Civil Espanyol, Codi Civil de Catalunya, Codi Penal, Llei 21/2000 sobre
documentació clínica, tots els reglaments i normes que els desenvolupen.
2.- L’execució del contracte de prestació de serveis docents que regula la relació entre l’interessat i el
responsable del tractament (art. 6.1.b del RGPD).

2.- DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA.
Finalitat del tractament: L’escola disposa d’una pàgina web, una revista, blogs i d’un perfil creat per a navegar per
les xarxes socials, així com d’altres publicacions en les que es publiquen imatges, so, treballs i dades identificatives i,
en alguns casos, dades acadèmiques (com poden ser, resultats de treballs, grups, llistes de classes) dels alumnes i
també dels membres de la comunitat educativa que hagin consentit expressament la difusió de les seves dades o la
difusió estigui emparada en una habilitació legal. Podeu rebre més informació en vers els espais de difusió
pública d’informació que fa servir l‘escola consultant la web: https://barceloneta.lasalle.cat/. Les imatges es
conservaran amb caràcter històric fins que revoqueu el consentiment que hàgiu donat.
Pot ser destinatari d’aquesta informació qualsevol que es connecti als espais de difusió pública d’informació.
La inclusió d’imatges a les xarxes socials pot implicar que s’hagi fet una transferència internacional de dades. En
tot cas, el tractament d’aquesta informació es regula per les condicions d’ús que hagi imposat el responsable de la
plataforma.
La base jurídica que permet el tractament de les vostres dades personals rau en:


El consentiment que atorgueu quan marqueu l’autorització expressa, precisa, inequívoca, lliure i espontània que
trobareu al final d’aquest document. (art. 6.1.a del RGPD)

Habilitació legal en els supòsits contemplats a l’article 8.2 de la LO 1/1982, de protecció al dret a l’honor, la intimitat i
la pròpia imatge.
En particular, el dret a la pròpia imatge no impedeix:
a)
La seva captació, reproducció o publicació per qualsevol mitjà, quan es tracti de persones que
exerceixin un càrrec públic o una professió de notorietat o projecció pública i la imatge es capti durant un acte públic
o en llocs oberts a el públic.
b) La utilització de la caricatura d'aquestes persones, d'acord amb l'ús social.
c)
La informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge d'una persona
determinada aparegui com a merament accessòria.
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En cas que no consentiu la difusió d’imatges, sons i dades o no faciliteu les dades que calen per participar en les
activitats del centre, l’escola posarà tots els mitjans adequats per preservar la vostra intimitat, privacitat i pròpia
imatge.

III.- ATORGAMENT DEL CONSENTIMENT
DECLARO que he llegit i entès tota la informació anterior, m’he assabentat de les dades exactes del responsable
del tractament, de l’ús que farà de les meves dades i dels drets que tinc vers el tractament que m’ha proposat; he
tingut l’oportunitat de preguntar i de resoldre tots els dubtes i, per tant, manifesto que
ACCEPTO les condicions del tractament proposades i
DEMANO al Responsable del Tractament que tracti la meva informació i la que elabori posteriorment en les
condicions que consten en el present document i
AUTORITZO que faci el tractament de les meves dades amb la finalitat de prestar els serveis que ofereix i
CONSENTO:
Sí No – Que es difonguin imatges, so i dades en les condicions que consten en aquest document. SI NO
ESTEU D’ACORD AMB ALGUNA CONDICIÓ O VOLEU FER ALGUNA OBSERVACIÓ:

A

, el dia

L’alumne

de

de

El representant legal

.

Recepció



Balboa , 18 08003

BCN

93.319.54.75
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lasallebarceloneta@lasalle.cat

www.barceloneta.lasalle.cat

AUTORITZACIÓ SORTIDES
ESCOLARS I D’ESBARJO

En_______________________________________________ major d’edat, amb DNI _______________
com a pare, mare, tutor de l’alumne/a ___________________________________________________ del
curs ________________________________________________________________,

DEMANO que el meu fill/a participi a totes les sortides que constin a la programació, durant l’etapa
educativa a La Salle Barceloneta.
Consento que el col·legi la Salle Barceloneta faci servir la informació i les dades del meu (fill, filla o
tutelat) que calguin per a participar en les activitats.
Substitueixo el meu poder parental a favor de la persona que el col·legi designi a fi i efecte de què em
representi per a la defensa dels drets del representat/da en cas de necessitat.
A _______________________, dia ______ de _______________ de 20_____.

_________________________
Signat representant legal

DEMANO que el meu fill/a pugui sortir del centre a l’hora de l’esbarjo, durant l’etapa educativa a La
Salle Barceloneta.
A _______________________, dia ______ de _______________ de 20_____.

_________________________
Signat representant legal

Balboa , 18 08003

BCN
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ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE DIRECTE SEPA
Document VA001.SEPA 26.04.2021

Referència de l’ordre de domiciliació
Identificador del creditor
Nom del creditor
Direcció del creditor
Codi postal
08003
País

LA SALLE BARCELONETA
BALBOA 18
Població
BARCELONA
ESPANYA

Província

BARCELONA

(A complimentar pel Creditor)

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a la
entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a la entitat a efectuar els càrrecs seguint les instruccions del creditor.
El deutor es compromet a complir amb els càrrecs autoritzats dins la data de presentació.
Com a part dels seus drets, el deutor esta legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del
contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà d’efectuar-se dins de les vuit setmanes que
segueixen a la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat
financera.
Nom del deutor
Nom de l’alumne
Direcció del deutor
Codi postal

Població

Província

País

Swift BJC (Pot tenir de 8 a 11 posicions)
Número de compte IBAN ( A Espanya l’IBAN té 24 posicions i comença sempre per ES)

☐

Recurrent

☐

Únic

(A complimentar pel Deutor)

Data

Localitat

Signatura deutor

TOTS ELS CAMPS HAN D’ESTAR COMPLIMENTATS BLIGATÒRIAMENT
UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HAURÀ DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTÒDIA

Pàgina 1 / 1

Tipus de pagament:

ORGANITZACIÓ ESCOLAR

En/Na
pare, mare o tutor/a de
o
alumne major d’edat.

En/Na

inscrit en aquesta Escola, accepta el Caràcter Propi de l’Escola, com a eix vertebral del
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, o tutor/a

Signatura alumne/a major edat

Balboa , 18 08003

BCN

93.319.54.75


93.319.31.14

lasallebarceloneta@lasalle.cat

www.barceloneta.lasalle.cat

MATRICULACIÓ CURS: 20____ / 20____
Formació Professional

INSTRUCCIONS: * OMPLIR DEGUDAMENT LES DADES PERSONALS I INDICAR AMB X EL CURS I LES
UNITATS FORMATIVES DEL CURS DEL QUAL US MATRICULEU.

ALUMNE

DOCUMENT
DNI NIE

CURS
1

CICLE
2

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

MÒDULS I UNITATS FORMATIVES

NÚMERO DOCUMENT

PAS.
CODI
AG10
PRIMER

SEGON

M01 COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT
UF0101

Comunicació empresarial oral

UF0102

Comunicació empresarial escrita

UF0103

Sistemes d’arxiu

UF0104

Atenció al client/usuari

UF0105

Simulació Empresarial I
M02 OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE COMPRAVENDA

UF0201

Circuit administratiu de la compravenda

UF0202

Gestió d’estocs

UF0203

Declaracions fiscals derivades de la compravenda

UF0204

Simulació Empresarial II
M03 OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE RECURSOS HUMANS

UF0301

Selecció i formació

UF0302

Contractació i retribució

UF0303

Processos de l’activitat laboral
M04 OPERACIONS AUXILIARS DE GESTIÓ DE TRESORERIA

UF0401

Control de tresoreria

UF0402

Tramitació d’instruments financers i d’assegurances

UF0403

Operacions financeres bàsiques
M05 TÈCNICA COMPTABLE

UF0501

Patrimoni empresarial i metodologia comptable

UF0502

Cicle comptable bàsic

UF0503

Cicle comptable mitjà



M06 TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ COMPTABLE
UF0601

Preparació i codificació comptable

UF0602

Registre comptable

UF0603

Comptes anuals i control intern
M07 TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA INFORMACIÓ

UF0701

Tecnologia i comunicacions digitals

UF0702

Ordinografia i gravació de dades

UF0703

Tractament de la informació escrita i numèrica

UF0704

Tractament de dades i integració d’aplicacions

UF0705

Presentacions multimèdia de continguts

UF0706

Eines d’internet per a l'empresa
M08 ANGLÈS

UF0801



Anglès tècnic
M09 EMPRESA I ADMINISTRACIÓ

UF0901

Innovació i emprenedoria

UF0902

Empresa i activitat econòmica

UF0903

Administració pública

UF0904

Fiscalitat empresarial bàsica
M10 EMPRESA A L'AULA

UF1001



Empresa a l’aula
M11 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UF1101

Incorporació al treball



UF1102

Prevenció de riscos laborals



M12 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
UF1201



Formació en centres de treball
TOTAL MÒDULS I UNITATS FORMATIVES

Barcelona, _______ de __________________ de 20______

________________________
Signatura



R/N: Y0348/Y754

Compromís i acceptació de les condicions de la formació en alternança (DUAL).
Dades de l’alumne/a
Nom i cognoms

NIF/NIE/Passaport

Dades del pare, mare o representant legal (si l’alumne/a és menor d’edat)
Nom i cognoms

NIF/NIE/Passaport

Dades del centre i de la formació en alternança
Nom del centre
Nom del cicle formatiu o programa de formació i inserció (PFI)

PFI

Grau mitjà

Grau superior

Informació per a l’alumne/a
1. El centre docent ofereix el cicle formatiu en la modalitat d’alternança indicada, d’acord amb la Resolució ENS/1204/2012, de 25
de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, i el conveni de
col·laboració signat entre la titularitat del centre i les empreses col·laboradores.
2. La formació en alternança permet fer una estada remunerada en una empresa, a través de la qual poden ser avaluades i
reconegudes acadèmicament, de forma total o parcial, algunes unitats formatives a partir dels aprenentatges assolits.
3. Aquesta formació comporta compatibilitzar les classes al centre educatiu amb l’estada a l’empresa a través d’una beca o
d’un contracte laboral.
4. La convalidació d’unitats formatives, crèdits o mòduls professionals del cicle formatiu en cap cas implica una reducció de les
hores de l’estada en l’empresa.
5. Si, per circumstàncies imprevistes, les empreses participants no poden complir els acords subscrits amb la titularitat del
centre, aquestes queden eximides de qualsevol responsabilitat.

Declaració de l’alumne/a
Declaro que estic informat:
- de les característiques de desenvolupament de la formació en alternança;
- que la matriculació en la modalitat de formació en alternança no garanteix la realització de l’estada formativa en l’empresa;
- que el centre educatiu pot condicionar la proposta de la meva incorporació i continuïtat a l’entitat en funció del meu rendiment
acadèmic o de la meva actitud;
- que l’entitat pot interrompre l’estada formativa, amb comunicació prèvia als responsables del centre educatiu i d’acord amb la
normativa vigent.

Autorització de l’alumne/a
Autoritzo al centre educatiu a proporcionar a les entitats vinculades, si escau, les dades personals recollides en aquest
formulari per gestionar i tramitar l’acord formatiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Titular o Direcció del centre educatiu.
Finalitat: Gestió de l'acció educativa i orientadora.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: Administració educativa, inclòs el Consorci d’Educació de Barcelona. Les vostres dades personals no es
comunicaran a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web del centre
educatiu:
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

APR505-V03-18

Lloc i data
Signatura de l’alumne/a

Signatura del pare, mare o representant de l’alumne/a (si és menor d’edat)
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