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IMPRÈS DE MATRICULACIÓ CURS ESPECIALITZACIÓ 22-23 
 
 
 

DNI/NIE/Passaport: Tipus: DNI NIE Passaport 
 

Nom: 1r Cognom: 

2n Cognom: e-mail alumne/a: 
 
e-mail (pare/mare menors edat): 

 

Adreça: Sexe: H D 

Població: C.P: 
Telèfon: Mòbil: 

TSI (targeta sanitària): Data naixement: 

 
En cas de ser menor d’edat cal emplenar les següents dades: 

Pare/mare/tutor/a legal 1 Pare/mare/tutor/a legal 2 

Nom: Nom: 

Cognoms: Cognoms: 

Telèfon: Telèfon: 

Correu electrònic: Correu electrònic: 

 
CURS ESPECIALITZACIÓ  

FABRICACIÓ INTEL·LIGENT  

 
 
 
 

Signatura alumne/a o tutor/a 
 
 

Tortosa, .........../. ......... de 2022 
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• Ordinador portàtil o de sobre taula SI  NO 
• Connexió a internet SI  NO 

 

 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
 

Responsable del tractament: Institut de l’Ebre (Av. Colom 34-42, Tortosa) 
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i formadora 
Legitimació: Missió d’interès públic 
Destinataris: Centres educatius, Administració educativa i ajuntaments competents en escolarització. 
Drets: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos-en al 
tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al 
web http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional- 
tractaments/alumnes-centres-departament.html 

 

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 
Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció 
de dades. En cas contrari, no podreu continuar amb el procés de matrícula. 

 
Signatura de l’alumne 

 
 
 

Tortosa, .........../...........de 2022 
 
 
 
 

Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter personal i material 
elaborat per l’alumnat. 

 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on 
informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 
En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes 
i professors que fan les activitats esmentades. 
El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la 
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, per la qual cosa la direcció d’aquest centre demana el consentiment per publicar fotografies i 
vídeos on surtin alumnes i professors que hi siguin clarament identificables. 

 
 

Autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en els diferents mitjans de 
comunicació que disposa el centre (web, xarxes socials i altres) o de 
col·laboradors 

 
Signatura de l’alumne 

 
 

Tortosa, .........../...........de 2022 
 

Disposes de recursos informàtics: 
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Data....../.	.......	/2022 Signatura	

A	l’Institut	de	l’Ebre	que,	comuniqui	a	l’AFA,	les	meves	dades	de	contacte,	consistents	exclusivament	en	NOM	i	COGNOMS,	
ADREÇA	ELECTRÒNICA	i	TELÈFONS,	amb	la	finalitat	de	rebre	comunicacions	relatives	a	les	activitats	de	l’AMPA.	

Autoritzo 

 
 
 

Autorització de cessió de dades a l’AFA (Emplenar sols si es fa el pagament) 
 

D’acord	amb	el	Reglament	(UE)	2016/679	del	Parlament	i	del	Consell,	de	27	d'abril	de	2016,	relatiu	a	la	protecció	de	les	
persones	físiques	pel	que	fa	al	tractament	de	dades	personals	i	a	la	lliure	circulació	d'aquestes	dades	i	la	Llei	orgànica	3/2018,	
de	5	de	de	desembre,	de	protecció	de	dades	personals	i	garantia	dels	drets	digital	

	

	
 Assegurança d’alumnes majors de 28 anys  

 
L’alumnat major de 28 anys, matriculat en estudis de formació professional que s’hagi matriculat en 
programes formatius autoritzats o organitzats pel departament d’Educació, confirma estar assabentat del 
següent: 

 
• Si no té targeta de la seguretat social ha de disposar d’una pòlissa d’assegurança 

complementària que cobreixi l’assistència mèdica en cas d’accident, ja que no ho cobreix 
l’assegurança escolar. 

• L’alumnat major de 28 anys que disposi de targeta sanitària gaudirà de les mateixes prestacions 
assistencials que l’assegurança escolar. 

 
 
 

Signatura de l’alumne/a 
 
 

Tortosa, .........../. ......... de 2022 
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A signar per: 

* Alumnes que en el moment de la matrícula tenen 18 anys 
* Alumnes que compliran 18 anys al llarg del curs 2022/2023 

DADES DE L’ALUMNE/A 
Cognoms Nom DNI Data naixement 

ADREÇA 
Carrer/Plaça/Avinguda Núm. Pis Localitat 

Adreça electrònica  

NIVELL EDUCATIU 

 

 
AUTORITZO 

NO AUTORITZO 
 

A l’Institut de l’Ebre a enviar qualsevol documentació o informació als meus 
pares referent a les qualificacions obtingudes en els meus estudis, les faltes 
d’assistència a classe, els retards, el rendiment acadèmic, les incidències, etc... 

 

Signatura alumne/a 
 
 
 

Tortosa, .........../...........de 2022 

AUTORITZACIÓ INFORMACIÓ PARES / ALUMNAT MAJOR D’EDAT 

Curs Nom del cicle 


