
 
 

 

 

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA

CURS:  20    /20 NIA:

Centre de procedència: 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

DADES PERSONALS

Cognoms i nom 

Empleneu Cognoms i Nom (La resta de dades NOMÉS alumnes de 

Adreça 

C.P. Localitat 

Tfn. Mòbil 

Lloc de naixement 

Sexe (H/D) SIP 

DADES FAMILIARS

DADES DEL PARE/TUTOR 

Cognoms i nom del pare 

Adreça 

C.P. Localitat 

Tfn: Mòbil 

DADES DE LA MARE/TUTORA 

Cognoms i nom dela mare 

Adreça 

C.P. Localitat 

Tfn. Mòbil 

Pares separats/divorciats 

Hi ha limitació de pàtria potestat d’alguns del progenitors

Custodia 
 

Signatura del pare/ tutor: 
 

 

 

 

 

 
 

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA 4t ESO CURS 2021 
 
 
 

NIA: Nº EXP.

Matriculat anteriorment al centre:

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 4t  

DADES PERSONALS (Escriviu amb majúscules) 

DNI/NIF/NIE

Empleneu Cognoms i Nom (La resta de dades NOMÉS alumnes de NOU INGRÉS o en cas 

Nº 

Província 

e-mail 

Data naixement Nacionalitat

Nº membres unitat familiar

 

DADES FAMILIARS (Escriviu amb majúscules) 

DNI/NIF/NIE

Nº 

Província 

e-mail 

DNI/NIF/NIE

Nº 

Província 

e-mail 
SI  

de pàtria potestat d’alguns del progenitors SI  

PARE  MARE  

    Signatura de la mare/tutora

 

 /2022 

.: 

Matriculat anteriorment al centre: SI  NO  

 

DNI/NIF/NIE 

o en cas d’ALGUN CANVI 
Pta. 

Nacionalitat 

Nº membres unitat familiar 

DNI/NIF/NIE 

Pta. 

DNI/NIF/NIE 

Pta. 

NO  

NO  

COMPARTIDA  

mare/tutora: 

IES Enric Valor.                                                                                                             
Av. d'Ausiàs March, 13 

46460 Silla (Valencia)    
Telèfon: 961206165 

Email:46007955@gva.es 



 

 

 

SOL·LICITUD DE OPTATIVES MATRÍCULA    4T  ESO   CURS 2021-22 
En l'elecció d'optatives tindrà prioritat l'alumne que l'haja cursada el curs anterior. 

 
 

 

Signatura del pare/ tutor: Signatura de la mare/tutora: Signatura del alumne/a: 

   

 

Silla, ……. de ………………… de 20… 
NOTA: El centre tractarà de respectar les vostres preferències, però sempre en funció de les necessitats 
organitzatives, així com de possibles canvis posteriors en l’oferta educativa o en la normativa vigent. 

Religió o valors ètics Seleccioneu  una asignatura       Religió      Valors Ètics 
 

 

Itinerari formatiu 

(Encara que cada itinerari prepara 
millor per a uns estudis, no impedix 
accedir a altres) 

Seleccioneu un itinerari 

 Ensenyaments acadèmics per a la iniciació al Batxillerat. 
Itinerari de Ciències:  
 Biologia i Geologia 
 Física i Química 
 Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics 

 Ensenyaments acadèmics per a la iniciació al Batxillerat.  

Itinerari de Ciències Socials i Humanitats:  
 Economia 
 Llatí 
 Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics 

 Ensenyaments aplicats per a la iniciació a la Formació Professional. 
 Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats 
 Tecnologia 

Seleccioneu una assignatura: 

 Ciències Aplicades a l’Activitat Professional 

 Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial 
 

  

Assignatura específica 1 
(Només es cursarà una). 

Numereu les assignatures de l’1 al 4  Segons la vostra prioritat: 

 Cultura Clàssica 
 Musica 
 Segona Llengua Estrangera (Francés) 
 Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) 
 Cultura Científica 

Assignatura específica 2 
(Només es cursarà una). 

Numereu les assignatures de l’1 al 4  Segons la vostra prioritat: 

 Competència Comunicativa Oral en Anglés 
 Educació Plàstica, Visual i Audiovisual 
 Filosofia 
 Projecte Interdisciplinari 
 Taller de Reforç 
  Tecnologia 

IES Enric Valor.                                                                                                             
Av. d'Ausiàs March, 13 

46460 Silla (Valencia)    
Telèfon: 961206165 

Email:46007955@gva.es 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT ACCEPTACIÓ NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL REGLAMENT INTERN DE 

De conformitat amb el Decret 233/2007, de 30 de març 
públics i privats concertats que 
signatura d’aquest document és imprescindible per a la matriculació de l’alumnat en l’IES Enric Valor de 
Silla i comportarà de forma inexcusable l’acceptació i el respecte del Projecte Educatiu del Centre.

Hi ha aspectes que s’han de conèixer abans de formalitzar la matrícu
1. Que l’assistència és obligatòria.
2. Que s’han de respectar les hores d’entrada i eixida establertes.
3. Que l’alumnat menor d’edat no pot eixir del centre durant la jornada lectiva.
4. Que queda absolutament prohibit fer ús del mòbil i d’altres aparells 

altre lloc del recinte escolar. Per tant, els mòbils i altres aparells sempre estaran desconnectats i 
guardats, no podent tindre a la vista ni en funcionament.
sobre la convivència en els centres docents no universitaris).

 

En/Na ..............................................
mare o representant legal de l’alumne/a ..…………….
NIF: …………...........………, que es matricula en l’IES Enric Valor de Silla, en el curs ……………......….

- El compromís que el meu fill/a respecte
citades. 

- Que en cas d’incompliment per part del meu fill/a 
Decret 39/2008 del Consell i al Reglament de Règim Intern del centre educatiu.

 

                                                           
1Aquest document tindrà vigència
l'autorització. 

 

DOCUMENT ACCEPTACIÓ NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL REGLAMENT INTERN DE 
L’IES ENRIC VALOR. 

De conformitat amb el Decret 233/2007, de 30 de març del Consell, que regula l’accés a centres docents, 
públics i privats concertats que imparteixen ensenyances de règim general (DOGV. 03

document és imprescindible per a la matriculació de l’alumnat en l’IES Enric Valor de 
Silla i comportarà de forma inexcusable l’acceptació i el respecte del Projecte Educatiu del Centre.

Hi ha aspectes que s’han de conèixer abans de formalitzar la matrícula: 
obligatòria. 

Que s’han de respectar les hores d’entrada i eixida establertes. 
Que l’alumnat menor d’edat no pot eixir del centre durant la jornada lectiva. 
Que queda absolutament prohibit fer ús del mòbil i d’altres aparells electrònics en les aules i en cap 
altre lloc del recinte escolar. Per tant, els mòbils i altres aparells sempre estaran desconnectats i 
guardats, no podent tindre a la vista ni en funcionament. (Decret 39/2008, de 4 d’abril del Consell 

en els centres docents no universitaris). 

......................................................, amb NIF:......................
mare o representant legal de l’alumne/a ..……………..................……..........................

………, que es matricula en l’IES Enric Valor de Silla, en el curs ……………......….

ACCEPTE1 

El compromís que el meu fill/a respecte les normes bàsiques de convivència anteriorment 

Que en cas d’incompliment per part del meu fill/a acatar les sancions
Decret 39/2008 del Consell i al Reglament de Règim Intern del centre educatiu.

Signatura: 

Silla, a………… de……………………… de 20…….

tindrà vigència mentre l'alumne continue matriculat en aquest centre i ningú revoque 

DOCUMENT ACCEPTACIÓ NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL REGLAMENT INTERN DE 

del Consell, que regula l’accés a centres docents, 
ensenyances de règim general (DOGV. 03-04-2007), la 

document és imprescindible per a la matriculació de l’alumnat en l’IES Enric Valor de 
Silla i comportarà de forma inexcusable l’acceptació i el respecte del Projecte Educatiu del Centre. 

 
electrònics en les aules i en cap 

altre lloc del recinte escolar. Per tant, els mòbils i altres aparells sempre estaran desconnectats i 
(Decret 39/2008, de 4 d’abril del Consell 

..............................., pare, 
..........................……………………, amb 

………, que es matricula en l’IES Enric Valor de Silla, en el curs ……………......…. 

de convivència anteriorment 

acatar les sancions que s’estableixen en el 
Decret 39/2008 del Consell i al Reglament de Règim Intern del centre educatiu. 

 

Silla, a………… de……………………… de 20……. 

mentre l'alumne continue matriculat en aquest centre i ningú revoque 

IES Enric Valor                                                                                                              
Av. d'Ausiàs March, 13 

46460 Silla (Valencia)    
Telèfon: 961206165 

Email:46007955@gva.es 



 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓ SANITÀRIA A L’ALUMNAT AMB PROBLEMES DE SALUT CRÒNICA
 

Segons la RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i 
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es dicten instruccions i orientacions 
d’atenció sanitària específica en centres 
problemes de salut crònica, en horari escolar, l’atenció a la urgència previsible i no previsible, així com 
l’administració de medicaments. 

 
Se li recorda a les famílies que, en els casos 
 

- L’informe mèdic del metge encarregat de la salut del seu fill/filla on 
malalties de l’alumnat, recomanacions en cas d’urgència i la prescripció del tractament que s’ha
seguir. 

- Sol·licitud d’administració de tractament i Consentiment informat (annexos V, VI i VII).
- Aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada amb el nom i la posologia i 

freqüència. 
- A més, la família es preocuparà tant de la seua re
 

 
En cas de no aportar la documentació i la medicació requerida, el centre no es farà responsable de les 
possibles repercussions. 
 

 
 
 
………………………………………..………………………………………………………….

de l’alumna ................................................................................................... estic assaben

d’esta comunicació. 
 

 

 

                                                           
1Aquests documents tindran vigència 

revoque l'autorització. 

 

ATENCIÓ SANITÀRIA A L’ALUMNAT AMB PROBLEMES DE SALUT CRÒNICA

Segons la RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i 
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es dicten instruccions i orientacions 
d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb 
problemes de salut crònica, en horari escolar, l’atenció a la urgència previsible i no previsible, així com 

Se li recorda a les famílies que, en els casos contemplats a aquesta resolució han d’aportar al centre:

L’informe mèdic del metge encarregat de la salut del seu fill/filla on s’especifica
malalties de l’alumnat, recomanacions en cas d’urgència i la prescripció del tractament que s’ha

Sol·licitud d’administració de tractament i Consentiment informat (annexos V, VI i VII).
Aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada amb el nom i la posologia i 

A més, la família es preocuparà tant de la seua renovació com del control de la seua caducitat.

En cas de no aportar la documentació i la medicació requerida, el centre no es farà responsable de les 

…………………………………………………………., com a pare/mare/tutor legal del al

de l’alumna ................................................................................................... estic assaben

Silla, a ......... d........................ de 20....
 

 

 

Signatura: 

tindran vigència mentre l'alumne continue matriculat en aquest centre i ningú 

ATENCIÓ SANITÀRIA A L’ALUMNAT AMB PROBLEMES DE SALUT CRÒNICA1 

Segons la RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i 
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es dicten instruccions i orientacions 

l’atenció sanitària a l’alumnat amb 
problemes de salut crònica, en horari escolar, l’atenció a la urgència previsible i no previsible, així com 

contemplats a aquesta resolució han d’aportar al centre: 

s’especifica el diagnòstic i/o 
malalties de l’alumnat, recomanacions en cas d’urgència i la prescripció del tractament que s’ha de 

Sol·licitud d’administració de tractament i Consentiment informat (annexos V, VI i VII). 
Aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada amb el nom i la posologia i 

novació com del control de la seua caducitat. 

En cas de no aportar la documentació i la medicació requerida, el centre no es farà responsable de les 

, com a pare/mare/tutor legal del alumne / 

de l’alumna ................................................................................................... estic assabentat del contingut 

Silla, a ......... d........................ de 20.... 

mentre l'alumne continue matriculat en aquest centre i ningú 

IES Enric Valor                                                                                                              
Av. d'Ausiàs March, 13 

46460 Silla (Valencia)    
Telèfon: 961206165 

Email:46007955@gva.es 



 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE
Benvolgudes famílies, 

És obligatori tindre el vostre consentiment o autorització
els/les vostres fills/filles. Al llarg dels curs actual, des dels diversos departaments didàctics es duen a terme 
múltiples activitats complementàries i extraescolars en què es realitzen fotografies i grava

Estes imatges poden ser exposades en el mateix centre, en la pàgina web o en la revista de l’institut. Atès 
que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i 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, la direcció 
de l’IES Enric Valor de Silla demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies o 
DVD on apareguen els seus fills i filles on ell

És per això que necessitem que doneu el vostre consentiment perquè el vostre fill o filla puga participar en 
totes estes activitats, de les que se informarà oportunament.

Cordialment, 

La direcció. 

 

                                                           
1Aquest document tindrà vigència 

l'autorització. 

 
En/Na ___________________________________________

 

 

                                               AUTORITZE

                                               NO AUTORITZE
 
 

Que la imatge del meu/a fill/a alumne/a de l’IES Enric Valor de Silla, puga aparèixer en fotografies o 
vídeos corresponents a les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel 
centre docent en filmacions destinades a difusi
publicacions d’àmbit educatiu i/o programades.
                                                

 

 

 
AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE 

És obligatori tindre el vostre consentiment o autorització1 per a publicar vídeos o fotografies on apareguen 
els/les vostres fills/filles. Al llarg dels curs actual, des dels diversos departaments didàctics es duen a terme 
múltiples activitats complementàries i extraescolars en què es realitzen fotografies i grava

Estes imatges poden ser exposades en el mateix centre, en la pàgina web o en la revista de l’institut. Atès 
que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 

g, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció 
de l’IES Enric Valor de Silla demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies o 
DVD on apareguen els seus fills i filles on ells i elles siguen clarament identificables.

És per això que necessitem que doneu el vostre consentiment perquè el vostre fill o filla puga participar en 
totes estes activitats, de les que se informarà oportunament. 

tindrà vigència  mentre l'alumne continue matriculat en aquest centre i ningú revoque 

___________________________________________    amb NIF ____________________

AUTORITZE 

NO AUTORITZE 

Que la imatge del meu/a fill/a alumne/a de l’IES Enric Valor de Silla, puga aparèixer en fotografies o 
vídeos corresponents a les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel 
centre docent en filmacions destinades a difusió pública no comercial i en fotografies per a revistes o 
publicacions d’àmbit educatiu i/o programades. 

Silla, a______  d’/de__________________

Signatura: 

Cal que marqueu amb una X l’opció que decidiu.

per a publicar vídeos o fotografies on apareguen 
els/les vostres fills/filles. Al llarg dels curs actual, des dels diversos departaments didàctics es duen a terme 
múltiples activitats complementàries i extraescolars en què es realitzen fotografies i gravacions de vídeo. 

Estes imatges poden ser exposades en el mateix centre, en la pàgina web o en la revista de l’institut. Atès 
que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 

g, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció 
de l’IES Enric Valor de Silla demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies o 

s i elles siguen clarament identificables. 

És per això que necessitem que doneu el vostre consentiment perquè el vostre fill o filla puga participar en 

mentre l'alumne continue matriculat en aquest centre i ningú revoque 

____________________ 

Que la imatge del meu/a fill/a alumne/a de l’IES Enric Valor de Silla, puga aparèixer en fotografies o 
vídeos corresponents a les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel 

ó pública no comercial i en fotografies per a revistes o 

__________________  de 20____.   . 
 
 
 
 

 

 
 

Cal que marqueu amb una X l’opció que decidiu. 

IES Enric Valor                                                                                                                             
Av. d'Ausiàs March, 13 

46460 Silla (Valencia)    
Telèfon: 961206165 

Email:46007955@gva.es 



 

 

 

 

 

 

MODEL D’AUTORITZACIÓ EIXIDES ÚLTIMA HORA LECTIVA

ALUMNES MENORS D’EDAT BATXILLERAT
 

 

En/Na ________________________________________________, amb DNI _______

pare/mare/responsable legal de l’alumne/alumna 

______________________________ que cursa estudis de batxillerat/cicles formatius/FP Bàsica/3r

4t ESO a l’IES Enric Valor de Silla, 

 
  AUTORITZE

  NO AUTORITZE

 

a la Direcció de l’IES perquè prenga les mesures organitzatives pertinents, i deixe eixir del centre al 

meu fill/ la meua filla a l’última hora de l’horari lectiu o bloc horari (ci

per qualsevol circumstancia no tinguera classe.

 

Així mateix,EXONERE el centre de les responsabilitats que es puguen derivar d’esta autorització.

 

 

                                                           
1Aquest document tindrà vigència 

l'autorització. 

 
MODEL D’AUTORITZACIÓ EIXIDES ÚLTIMA HORA LECTIVA

 
UMNES MENORS D’EDAT BATXILLERAT - 3r-4t ESO

___________________________________, amb DNI _______

pare/mare/responsable legal de l’alumne/alumna _______________________________________

______________________________ que cursa estudis de batxillerat/cicles formatius/FP Bàsica/3r

a l’IES Enric Valor de Silla,  

AUTORITZE 

NO AUTORITZE 

a la Direcció de l’IES perquè prenga les mesures organitzatives pertinents, i deixe eixir del centre al 

meu fill/ la meua filla a l’última hora de l’horari lectiu o bloc horari (cicles formatius), en cas de que 

per qualsevol circumstancia no tinguera classe. 

el centre de les responsabilitats que es puguen derivar d’esta autorització.

Silla, _______ de/d’_______

Signat:  ___________

DNI:  ___________

tindrà vigència  mentre l'alumne continue matriculat en aquest centre i ningú revoque 

Cal que marqueu amb una X l’opció que decidiu

MODEL D’AUTORITZACIÓ EIXIDES ÚLTIMA HORA LECTIVA1 

4t ESO 

___________________________________, amb DNI _________________, 

_______________________ 

______________________________ que cursa estudis de batxillerat/cicles formatius/FP Bàsica/3r-

a la Direcció de l’IES perquè prenga les mesures organitzatives pertinents, i deixe eixir del centre al 

cles formatius), en cas de que 

el centre de les responsabilitats que es puguen derivar d’esta autorització. 

_______________de 20____ 

 

 
 
 

_________________________ 

_________________________ 

mentre l'alumne continue matriculat en aquest centre i ningú revoque 

Cal que marqueu amb una X l’opció que decidiu 

IES Enric Valor                                                                                                              
Av. d'Ausiàs March, 13 

46460 Silla (Valencia)    
Telèfon: 961206165 

Email:46007955@gva.es 



 

 

 

 

 

COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC DEL CENTRE
 

 

L’IES Enric Valor proporciona un compte de correu electrònic del domini 
l’alumnat del centre1.  

Aquest compte de correu s’utilitza per al treball acadèmic i amb finalitats pedagògiques, així com a mitjà 
d’identificació per a accedir a diferents plataformes electròniques amb caràcter educatiu que proporciona 
el centre (Moodle, GoogleClasssroom

Per tal de facilitar el bon ús i una millor gestió d’estos recursos, no es podran utilitzar dins de l’activitat 
pròpia del centre, per part de l’alumnat, altres adreces de correu electrònic diferents a la proporcionada.

 

 

______________________________________________, com a pare/mare/tutor legal del alumne / de 

l’alumna ______________________________________________estic conforme amb la utilització amb 

caràcter educatiu del compte de correu del centre i, en cas de l’alumna

centre a crear el compte de correu corresponent.

                

                                                           
1 Aquest document tindrà vigència 

l'autorització. 

 

 
COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC DEL CENTRE

L’IES Enric Valor proporciona un compte de correu electrònic del domini alumnat.enricvalor.es

compte de correu s’utilitza per al treball acadèmic i amb finalitats pedagògiques, així com a mitjà 
d’identificació per a accedir a diferents plataformes electròniques amb caràcter educatiu que proporciona 

GoogleClasssroom, etc). 

l de facilitar el bon ús i una millor gestió d’estos recursos, no es podran utilitzar dins de l’activitat 
pròpia del centre, per part de l’alumnat, altres adreces de correu electrònic diferents a la proporcionada.

______________________________________________, com a pare/mare/tutor legal del alumne / de 

l’alumna ______________________________________________estic conforme amb la utilització amb 

caràcter educatiu del compte de correu del centre i, en cas de l’alumnat menor de 14 anys, 

centre a crear el compte de correu corresponent. 

Silla, a ______ d____________ de   20 ____

 

 

 

                     Signatura: 

 

vigència mentre l'alumne continue matriculat en aquest centre i ningú revoque 

COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC DEL CENTRE 

alumnat.enricvalor.es per a tot 

compte de correu s’utilitza per al treball acadèmic i amb finalitats pedagògiques, així com a mitjà 
d’identificació per a accedir a diferents plataformes electròniques amb caràcter educatiu que proporciona 

l de facilitar el bon ús i una millor gestió d’estos recursos, no es podran utilitzar dins de l’activitat 
pròpia del centre, per part de l’alumnat, altres adreces de correu electrònic diferents a la proporcionada. 

______________________________________________, com a pare/mare/tutor legal del alumne / de 

l’alumna ______________________________________________estic conforme amb la utilització amb 

t menor de 14 anys, AUTORITZE al 

 

Silla, a ______ d____________ de   20 ____ 

mentre l'alumne continue matriculat en aquest centre i ningú revoque 

IES Enric Valor                                                                                                              
Av. d'Ausiàs March, 13 

46460 Silla (Valencia)    
Telèfon: 961206165 

Email:46007955@gva.es 



SOL·LICITUD D'ACCÉS A  WEB FAMÍLIA
SOLICITUD DE ACCESO A WEB FAMILIA

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DOCUMENT / DOCUMENTO COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

B TIPUS D'ACCÉS SOL·LICITAT / TIPO DE ACCESO SOLICITADO

Accés a Web família / Acceso a Web familia (1) 

Correu electrònic / Correo electrónico: __________________________________________________________________________________

(1) Camp obligatori / Campo obligatorio

C SOL·LICITUD / SOLICITUD

Com a tutor/a legal, sol·licite accés a la Web família per a consultar la informació arreplegada dels següents alumnes matriculats en el centre:
Como tutor/a legal, solicito acceso a la Web familia para consultar la información recogida de los siguientes alumnos matriculados en el centro:

1. Curs / Curso

2. Curs / Curso

3. Curs / Curso

4. Curs / Curso

5. Curs / Curso

6. Curs / Curso

7. Curs / Curso

8. Curs / Curso

9. Curs / Curso

10. Curs / Curso

, d de
 

Representant legal / Representante legal

Firma:

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcioneu
seran tractades per  aquesta conselleria,  en qualitat de responsable  i  en l'exercici de les competències que té atribuïdes,  amb la finalitat de
gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant
un escrit en el registre d'entrada d’aquesta conselleria. 
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione
serán tratados por esta consellería, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de
gestionar el objeto de la instancia que ha presentado.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento
presentando un escrito en el registro de entrada de esta consellería.

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D’ENTRADA EN L’ÒRGAN COMPETENT
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO

COMPETENTE

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

12/09/19
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