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SOL·LICITUD DE MATRÍCULA
CAL EMPLENAR LA SOL.LICITUD AMB LLETRA D'IMPREMTA
DADES PERSONALS DE L'ALUMNE /A
Nom

Llinatges

DNI / NIE / passaport

Data de naixement
(dd/mm/aaaa)

País de naixement

Província

Núm. Targeta sanitària

Telèfon fix

Nacionalitat

Municipi

Correu electrònic de l'alumne/a

Adreça (carrer, número, pis, porta, etc.)

Telèfon mòbil

Codi postal

Escola de procedència

INFORMACIÓ
Els alumnes han de triar una modalitat de batxillerat, una o dues matèries troncals de la modalitat, una matèria específica (4 hores) i una matèria específica (2 hores).
També hi ha l'opció de triar-ne tres de troncals i en aquest cas, no triar-ne cap del bloc d'específiques de quatre hores.
Des de Prefectura d'estudis s'intentarà respectar aquesta tria, sempre que l'organització del centre ho permeti.
En cas que hi hagi molt pocs alumnes interessats en alguna de les matèries especifiques, l’assignatura probablement no es podrà oferir en horari de matí. En algun cas,
també podria passar que la combinació de matèries escollides de les columnes centrals no es pugui fer per qüestions d’incompatibilitat horària.
La informació sobre les matèries del curs les podeu consultar a la pàgina web del centre:
http://www.iesjoanramis.org/

ITINERARI D'HUMANITATS
Matèria troncal obligatòria

X

Llatí I

Tria 2 o 3 matèries troncals (4h) entre:

Tria 1 matèria específica (4h) si has triat
dues matèries troncals(*):

Tria 1 matèria específica (2h)
entre:

Economia

Alemany

Anàlisi musical (**)

Grec I

Cultura audiovisual I

Cultura científica

Història del món contemporani

Francès I

Religió

Literatura universal

MACS I

TIC I

Fonaments de l'art

Anatomia aplicada

ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS
Matèria troncal obligatòria

X

Matemàtiques
aplicades a les
ciències socials I

Tria 2 o 3 matèries troncals (4h) entre:

Tria 1 matèria específica (4h) si has triat
dues matèries troncals (*):

Tria 1 matèria específica (2h)
entre:

Economia

Alemany

Anàlisi musical (**)

Grec I

Cultura audiovisual I

Cultura científica

Història del món contemporani

Francès I

Religió

Literatura universal

Llatí I

TIC I

Fonaments de l'art

Anatomia aplicada

ITINERARI DE CIÈNCIES
Matèries troncals obligatòries

Tria 1 o 2 matèries troncals (4h) entre:

X

Matemàtiques I

Biologia i geologia

X

Física i química I

Dibuix tècnic I

Tria 1 matèria específica (4h) si has triat una
matèria troncal (*):

Tria 1 matèria específica (2h)
entre:

Alemany

Anàlisi musical (**)

Cultura audiovisual I

Cultura científica

Economia

Religió

Francès I

TIC I

Història del món contemporani

Anatomia aplicada

Tecnologia industrial I
(*) tria'n dues per ordre de preferència
(**)Marca aquesta casella si estàs matriculat/da en el Conservatori i sol·licitaràs la convalidació d'Anàlisi Musical durant el curs 2018-2019

El/s sotasignant/s declara/en que són certes les dades introduïdes en el present full de matrícula.
Signatura legal del tutor legal 1

Signatura legal del tutor legal 2

(rúbrica)

(rúbrica)

Maó,

de

20

Documentació a lliurar el mes de juliol (dies 18 i 19):
- Resguard d'haver abonat al compte núm. ES16 2056 0012 2010
0138 7727 de Caixa Colonya, l'import de 38€ que correspon a
material, fotocòpies, activitats complementàries.
- Certificat acadèmic, si prové de fora de la Comunitat de les Illes
Balears.
- Fotocòpia targeta sanitària.
- Documentació acreditativa de la guarda i custòdia, si escau.

El dia de la matrícula serà necessària la presència de l'alumne/a, ja que es farà la fotografia digital per incorporar a l'expedient.

DADES PERSONALS DEL TUTOR LEGAL 1
Nom
Llinatges
DOI (DNI, NIE,
Data de naixement
Nacionalitat
passaport)
(dd/mm/aaaa)
Telèfon treball

Telèfon fix

Telèfon mòbil

DADES PERSONALS DEL TUTOR LEGAL 2
Nom
Llinatges
DOI
Data de naixement
Nacionalitat
(DNI, NIE, passaport)
(dd/mm/aaaa)
Telèfon treball

Enviar la informació a l'adreça
(carrer, número, pis, porta, etc.)
Població

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Enviar la informació a l'adreça
(carrer, número, pis, porta, etc.)

Codi postal

Població

Correu electrònic (lletra majúscula)

Codi postal

Correu electrònic (lletra majúscula)

TITULARITAT DE LA GUARDA I CUSTÒDIA DE L'ALUMNE/A
Acreditar documentalment els casos de custòdia no compartida i "Altres"
Ambdós progenitors

SÍ / NO

SÍ / NO

SÍ / NO

SÍ / NO

SÍ / NO

SÍ / NO

Només tutor 1

(En aquest cas
indicau el parentiu)
AUTORITZACIONS DEL TUTOR LEGAL 2
(Encerclau l'opció escollida)
Autoritz l'IES Joan Ramis i Ramis a fer ús de la
imatge en fotografies i a la reproducció de la veu en
filmacions de les activitats escolars, complementàries
i extraescolars. (1)
Autoritz el meu fill a sortir del centre per realitzar les
activitats complementàries programades per al curs
2017/2018 localitzades al nucli urbà de Maó.
Autoritz el trasllat de l'alumne a un centre sanitari
amb l'acompanyament d'un membre del centre
educatiu en el cas d'un accident lleu.
Autoritz el centre a crear un compte de correu
electrònic titularitat de l'alumne/a amb finalitats
educatives.
Autoritz el centre a enviar al meu fill a través de
correu electrònic i missatgeria de mòbil les
notificacions que trobi oportunes.
Autoritz el centre a enviar-me a través de correu
electrònic i missatgeria de mòbil les notificacions que
trobi oportunes.

Només tutor 2

AUTORITZACIONS DEL TUTOR LEGAL 1
(Encerclau l'opció escollida)
Autoritz l'IES Joan Ramis i Ramis a fer ús de la
imatge en fotografies i a la reproducció de la veu en
filmacions de les activitats escolars,
complementàries i extraescolars. (1)
Autoritz el meu fill a sortir del centre per realitzar les
activitats complementàries programades per al curs
2017/2018 localitzades al nucli urbà de Maó.
Autoritz el trasllat de l'alumne a un centre sanitari
amb l'acompanyament d'un membre del centre
educatiu en el cas d'un accident lleu.
Autoritz el centre a crear un compte de correu
electrònic titularitat de l'alumne/a amb finalitats
educatives.
Autoritz el centre a enviar al meu fill a través de
correu electrònic i missatgeria de mòbil les
notificacions que trobi oportunes.
Autoritz el centre a enviar-me a través de correu
electrònic i missatgeria de mòbil les notificacions
que trobi oportunes.

SÍ / NO

SÍ / NO

SÍ / NO

SÍ / NO

SÍ / NO

SÍ / NO

Altres

Signatura legal del tutor legal 1

Signatura legal del tutor legal 2

(rúbrica)

(rúbrica)

Si el vostre fill pateix una malaltia que vulgueu que el centre sàpiga posau-vos en contacte amb el centre (tutor, secretaria, equip
directiu...)
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades que ens facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de
caràcter personal, creat i mantingut per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern Balear i els organismes depenents d'aquest, en el nostre cas l'IES
Joan Ramis i Ramis. La finalitat del fitxer és donar compliment a les disposicions legals vigents i notificar la informació adient. L'alumne, o qualsevol tutor legal si és
menor d'edat, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar aquesta informació comunicant-ho per escrit a: IES Joan Ramis i Ramis, Av. Vives Llull, 15, CP 07703 Maó Menorca, o bé, enviant un correu electrònic a l'adreça: iesjoanramisiramis@educaib.eu.
(1) D'acord amb l'art. 18.1 de la Constitució espanyola i desenvolupat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge.

EN CAS QUE S'HAGI D'ANUL.LAR LA MATRÍCULA, CAL DEMANAR LA DEVOLUCIÓ A LA SECRETARIA DEL CENTRE

