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 1r BAT CURS/CURSO: 2022/2023
IMPRÉS DE MATRÍCULA

IMPRESO DE MATRÍCULA

Primer cognom
Primer apellido

Segon cognom
Segundo apellido

Nom
Nombre

DNI/NIE

Adreça familiar
Dirección familiar

Localitat
Localidad

C.P.

Lloc de naixement /  Lugar de nacimiento Província/ Provincia País Nacionalitat/ Nacionalidad Data de naixement
Fecha de nacimiento ___/____/______

Alumnat major d’edat
Alumnado mayor de edad

Telèfon/Teléfono

e-mail

Últim curs realitzat, any i centre / Último curso realizado, año y centro

ALUMNAT MENOR D’ EDAT / ALUMNADO MENOR DE EDAD

MARE
MADRE

Nom
Nombre

DNI/NIE Telèfon
Teléfono

e-mail

Adreça en cas de no convivència en la unitat familiar
Dirección en caso de no convivència en la unidad familiar

PARE
PADRE

Nom
Nombre

DNI/NIE Telèfon
Teléfono

e-mail

Adreça en cas de no convivència en la unitat familiar:
Dirección en caso de no convivencia en la unidad familiar

Malaltia crònica / Enfermedad crónica:  SÍ

             NO

Nom de la malaltia
Nombre de la enfermedad

Haurà d’aportar un informe del facultatiu sobre les condicions de salut que exigeixen atenció sanitària durant la seua estància en el centre.
Tendrá que aportar un informe del facultativo sobre las condiciones de salud que exigen atención sanitaria durante su estancia en el centro.

PERMÍS PER PUBLICAR
FOTOS I/O VÍDEOS

Sol·licitem permís per a poder mostrar fotografies i/o vídeos de l' alumant realitzant activitats o tasques escolars. Aquestes fotografies o vídeos 
seran utilitzades en la pàgina web (www.iesalmadrava.com), la revista o altres activitats del centre.
Solicitamos permiso para poder mostrar fotografías y/o vídeos del alumnado realizando actividades escolares. Éstas serán utilizadas en la 
página web (www.iesalmadrava.com), la revista u otras actividades del centro

 AUTORITZE al fet que es facen fotografies i/o vídeos i aquests puguen ser publicats. (AUTORIZO a que se hagan fotografías y vídeos y éstos puedan ser publicados).
 NO AUTORITZE al fet que es facen fotografies i/o vídeos i aquests puguen ser publicats. ( NO AUTORIZO a que se hagan fotografías y vídeos y éstos puedan ser          

publicados).

WEB FAMÍLIA

Com a tutor/a legal sol·licite accés a la "Web família" per a consultar la informació arreplegada.
Como tutor/a legal solicito acceso a la "Web familia" para consultar la información recogida.

 ACCÉS WEB FAMÍLIA / ACCESO WEB FAMILIA EMAIL:

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, es podrà 
dirigir a qualsevol órgan seu per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personali garantia dels drets digitals  /
Los datos personales que contiene el impreso podrán ser incluidos en un fichero para ser tratados por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte haciendo uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus 
competencias, se podrá dirigir a culaquiera de sus órganos para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).

(A emplenar pel centre / A rellenar por el centro)

NIA:

http://www.iesalmadrava.com/


 1r BAT  REPETEIX / REPITE GRUPO / GRUP: 

Assignatures comuns / Asignaturas comunes

ALTRES/OTRAS:   Religió (opcional (1 h) fóra de l’horari)

Optatives (trieu una) / Optativas (elegid una)

Numereu TOTES per nombre de preferència / Numerad todas por orden de preferencia 

__ Biologia Humana i Salut                                                 __Comunicació Audiovisual 

 __ Cultura Jurídica i Democràtica                 __ Descobrint les nostres arrels clàssiques 

__ Geografia i Històries valencianes                  __ Gestió de Projectes d’Emprenedoria   

__ Imatge i So                                       __Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics I   

 __ Projecte d’investigació                             __ Segona Llengua Estrangera I (Francés)    

 __ Producció Musical                                                                                   __ Psicologia

  FILOSOFIA
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I
  LLENGUA ESTRANGERA I (ANGLÉS)
 EDUCACIÓ FÍSICA 
  VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA I
 TUTORIA

MODALITATS DE BATXILLERAT (Trieu una modalitat i itinerari, si és el cas / Elija una modalidad  e itinerario, si se da el caso)

  BATXILLERAT Modalitat de CIÈNCIES i TECNOLOGIA
   BATXILLERAT Modalitat D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Assig. de modalitat obligatòria (trieu 1/ elegid 1):
Assig. de modalitat obligatòria:   MATEMÀTIQUES I

   LLATÍ I                       MATEM. APL. CC.SS. I   

Assig. De modalitat (Trieu 2 / Elegid 2):

FÍSICA Y QUÍMICA           DIBUIX TÈCNIC I

 BIOLOGIA, GEOLOGIA I CIÈNCIES AMBIENTALS

  TECNOLOGIA I ENGINYERIA I

Assig. De modalitat (Trieu 2 / Elegid 2):

   GREC I              ECONOMIA          

 HIST. MÓN CONT.        LIT. UNIVERSAL

En el cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga marcar aquesta casella:  Signar la sol·licitud la mare i el pare 
En el caso de no convivencia por motivos de separació, divorcio o situación análoga marcar esta casilla:              Firmar la solicitud la madre y el padre

Hi ha limitació de la pàtria potestat d’alguns dels progenitors?: (Haurà d’aportar documentació que ho justifique)                    SI        NO
¿Existe limitación de la patria potestad de algunos de los progenitores?:( Habrá de aportar la documentación que lo justifique)
L’opció triada sarà respectada sempre que les possibilitats organitzatives del centre així ho permeten. Tenint prioritat les assignatures de modalitat. /  La opción elegida será respetada siempre que las 
posibilidades organizativas del centro lo permitan.Tendrán prioridad las asignaturas de modalidadSegons el Reglament de Règim Intern (RRI) està prohibit l'ús del telèfon mòbil al centre. En cas de vore-li'l o 
sentir-lo, serà confiscat i custodiat pel centre fins que els pares o tutors legals vinguen a arreplegar-lo. A l'inici del curs següent, els mòbils que no s'hagen arreplegat, es destruiran.(Según el Reglamento de 
Régimen Interno (RRI) está prohibido que el alumnado utilice el teléfono móvil en el centro. En caso de vérselo u oirlo será confiscado y custodiado por el centro hasta que los padres o tutores legales vengan a 
recogerlo. Al inicio de curso siguiente, los móviles que no se hayan recogido, se destruirá.  En cas de ser sol·licitat per els cossos de seguretat de l'Estat Espanyol i/o les Administracions competents en Justícia i 
Serveis Socials, AUTORITZE a facilitar dita información.(En caso de ser solicitado por los cuerpos de seguridad del Estado Español y/o las Administracions competentes en Justicia y Servicios Sociales, 
AUTORIZO a facilitar dicha información).
Benidorm, a ______ de __________________________ de 20__          

Signatura del pare i mare o responsable legal / Firma del padre y madre o responsable: 

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, es podrà 
dirigir a qualsevol órgan seu per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personali garantia dels drets digitals  /
Los datos personales que contiene el impreso podrán ser incluidos en un fichero para ser tratados por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte haciendo uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus 
competencias, se podrá dirigir a culaquiera de sus órganos para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).


	En el cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga marcar aquesta casella:  Signar la sol·licitud la mare i el pare

