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Col·legi “Ntra. Sra. de la Consolación”                                                                                                                                           

    “Agustinas Hermanas del Amparo”                                                                                     

     Joan Xico, 8-07800-Eivissa                                                                                           

                                                                                                                                                     Data:  ___________________________________ 
 

 

 
 

                                                                              (ESCRIVIU EN MAJÚSCULA) 
 

DADES DEL/DE L’ALUMNE/A 
 

LLINATGES ___________________________________________________________ NOM ______________________________________ 
 

Document d’identidad (D N  I -Passaport- Tarjeta de residència)_____________________________   Sexe               H               D 
Data de naixement _____________________  Nacionalitat_____________________________ País____________________________________ 

Província _____________________________  Municipi _________________________________ Població _____________________________ 

Telèfons: Fix ______________________  Mòbil ______________________    Altres ______________________________________________ 

Adreça ____________________________________________________  Població ___________________  Província _____________________ 
Llengua que parla amb: el pare _______________________, la mare _________________________, altres _____________________________ 
 

Telèfon mòbil de l’alumne/a: ____________________ E-mail de l’alumne/a: _____________________________________________________ 
 

EXEMPCIÓ CATALÀ: Té exempció de l’avaluació de la Llengua Catalana :       SI                 NO 
 

CONDICIONS PERSONALS: S’han d’acreditar mitjançant documentació.  
 

Família nombrosa:          SI        NO                General           Especial 
 

Altres circumstàncies: __________________________________________________________________________ (Víctimes d’actes terroristes, 
víctimes de violència de gènere, persones amb discapacitat del 33% o superior, joves tutelats) 
 

DADES MÈDIQUES: Número de la SS ______________________________ 
 

Pateix algun tipus de malaltia i/o patologia que pugui desembocar en una incidència durant l’horari escolar?         SI                NO 

 

 

FITXA DELS TUTORS 

 

TUTOR 1: Tipus de relació:      Pare         Mare         Tutor          Alumne major d’edat      Sexe:      H          D                    Pàtria Potestat                        
Llinatges i nom ___________________________________________________________________  Data de naixement ___________________ 

Document d’identitat (D N I -Passaport- Tarjeta de residència)______________________________  Nacionalitat ________________________ 

Adreça ___________________________________________________________ Municipi __________________________________________ 

Localitat ___________________________________________________________ Província_________________________________________ 
Telèfons: Fix_ ___________________ Mòbil _____________________ Feina ____________________________________________________ 

Correu electrònic_______________________________________ ______________________________________________________________ 
 

Per al control de faltes d'assistència, puntualitat, comunicats, etc., s'informarà a través de missatges de text als telèfons mòbils i/o correus 

electrònics informats        Sí autoritzo       

******************************************************************************************************************* 

 
TUTOR 2: Tipus de relació:          Pare         Mare           Tutor           Alumne major d’edat    Sexe:        H          D              Pàtria Potestat           

Llinatges i nom  __________________________________________________________________ Data de naixement ___________________ 

Document d’identitat (D N I -Passaport- Targeta de residència) x____________________________   Nacionalitat ________________________ 

Direcció ___________________________________________________________ Municipi _________________________________________ 
Localitat ___________________________________________________________ Província_________________________________________ 

Telèfons: Fix____________________ Mòbil _____________________ Feina ____________________________________________________ 

Correu electrònic_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Per al control de faltes d'assistència, puntualitat, comunicats, etc., s'informarà a través de missatges de text als telèfons mòbils i/o correus 

electrònics informats        Sí autoritzo         
                                                                                                                  

 

Adjuntau una còpia del DNI o NIE fotocopiat en una sola cara. 

Declaro/amos estar de acuerdo  con  el documento de  carácter  propio,  el  proyecto educativo   y   el reglamento de  organización y 

funcionamiento del  centro. 
Signatura de l’alumne/a i  del dos tutors en cas de ser menor d’edat 

 

 

MATRÍCULA CURS 2020/2021 

2n CURS BATXILLERAT GRUP______  
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CONSENTIMIENTS (marcar les opcions triades) 
Sí 

Autoritzo/am  

No 

Autoritzo/am 

Que les imatges i dades personals recollides durant les diferents activitats  a on es pugui identificar a 

l’alumne/a, siguin publicades a les zones d’accés públic, dins les instal·lacions del centre, a les orles i a 

la agenda escolar. 
□ □ 

Que les imatges i dades personals recollides durant les diferents activitats a on es pugui identificar a 

l’alumne/a siguin publicades a qualsevol medis gràfic/audiovisual/digital, de difusió pública no 

comercial i revistes de àmbit educatiu amb l'objecte d'informar per al foment i difusió diferents 
activitats.             

□ □ 

Que les imatges i dades personals recollides durant les diferents activitats  a on es pugui identificar a 
l’alumne/a Siguin Publicades a la web  del centre □ □ 

Que les imatges i dades personals recollides durant les diferents activitats  a on es pugui identificar a 
l’alumne/a Siguin Publicades a les  xarxes socials del centre □ □ 

Per a la participació en concursos, activitats, sortides a museus o altres entitats culturals i socials en les 
quals el col·legi participa, i que són organitzats pel centre o per tercers, podrà informar-se de les dades 

de l'alumne/a necessaris per a la inscripció/visita sempre que sigui requerit. 

** Si es marca la casella “No Autoritza”, l’alumne/a no hi podrà participar 

□ □ 

Els titulars garanteixen la veracitat de les dades personals facilitades i es comprometen a informar de qualsevol actualització. 

Els sol·licitants una vegada formalitzada la inscripció, accepten les clàusules i normes establertes en la forma i per a les finalitats 

indicades. 

Signatura dels representants legals (*) 

 Pare/tutor legal                                                          Mare/tutora legal 

(Sols a partir de 14 anys) 

 Alumne/a 

Nom i llinatges:  

  

 

 

 

DNI: 

Nom i llinatges:  

 

 

 

 

DNI: 

Nom i llinatges:  

 

 

 

 

DNI: 

Eivissa, a ___ de __________________________ de 20___ 

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES: Responsable del tractament: Colegio “Ntra. Sra. de la Consolación” Eivissa; Dades de 

contacte:  carrer Joan Xico, núm. 8, d’Eivissa, 07800, Illes Balears; Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd.lopd@gmail.com; 

Finalitat del tractament: Al centre educatiu es tractem les dades personals dels interessats amb la finalitat de realitzar una correcta gestió i funció 
educativa, una adequada organització i prestació dels diferents serveis i activitats que són desenvolupades per aquest Centre, així com la divulgació 

de les activitats a través de diferents mitjans; Conservació de les dades: 1) Les dades personals recollides necessaris per el desenvolupament del  

curs, seran conservades mentres existeixi una obligació legal que així ho exigeixi. 2) Les imatges personals recollides amb el consentiment dels 

interessats, seran custodiades mentres no es sol·liciti la seva supressió o el responsable resolgui la seva supressió, atès que la finalitat per a la qual 
van ser preses, ha expirat; Legitimació del tractament: La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte, l’interès 

legítim del responsable i el consentiment dels interessats en alguns tractaments; Totes les dades sol·licitades són obligatoris, sinó són completades, 

la sol·licitud podria no ser vàlida; Destinataris de cessions: a les companyies de assegurances contractades, a la Congregació d'Agustines 

Germanes de l'Empar, titular d'aquest centre educatiu, per al correcte funcionament i compliment de les objectius del responsable i a la 
Administració Pública legalment prevista; Transferències: 1) No esta prevista cap transferència internacional de les dades personals necessaris per 

el desenvolupament del curs. 2) Les imatges publicades en les xarxes socials amb consentiment del interessats estaran subjectes a l'acord EU-US 

Privacy Shield; Drets dels interessats: Els interessats, podran exercitar els drets: a) d'accés a les dades personals que li concerneixen; b) de 

rectificació de les seves dades personals per a la seva actualització; c) de supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a 
les finalitats que van ser recollits; d) de limitació del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies, en aquest cas, el responsable 

de tractament únicament conservarà les dades per a l'exercici o la defensa de reclamacions; e) d'oposició al tractament de les seves dades, en 

determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, en aquest cas, el responsable de tractament únicament 

conservarà les dades personals per a l'exercici o la defensa de reclamacions; f) de portabilitat de les seves dades personals, quan aquests siguin 
automatitzats. Per a això, ha de dirigir-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI/Passaport, a la seu social 

informada a l'apartat “Responsable del tractament”.L'interessat té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la 

licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.   

L'interessat pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi 
obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb el responsable.  

 

º  

 

 
 

 

Colegio “Ntra. Sra. de la 

Consolación” Eivissa 

FORMULARI DE MATRÍCULA BATXILLERAT  

CURSO 20__/20__ 
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