IES Veles e Vents - Grau de Gandia
C/ Cullera, 137; CP 46730
Tel. 962829440; 46022181@gva.es
www.velesevents.com

I MPR ÉS D E MATR ÍCULA

ESO 1r, 2n i 3r
curs 20__/__

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNAT
COGNOMS

NOM

DOCUMENT

ADREÇA

NIA

LOCALITAT

MUNICIPI DE NAIXEMENT

DATA NAIXEMENT
CODI POSTAL

NACIONALITAT

HOME

CORREU ELECTRÒNIC

DONA

TELÈFON

Alumnat amb necessitats especials (assenyaleu si és el cas)

Alumnat amb necessitat de compensació educativa

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/TUTORA SOL·LICITANT
COGNOMS

NOM

DOCUMENT

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON

Marqueu aquetsa casella en cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga i signeu la sol·licitud tots dos
Hi ha limitació de la pàtria potestat d’algun dels progenitors?
SÍ
NO

ESTUDIS EN QUÈ ES MATRICULA
CURS: 1er

2on

3er

L’alumnat de 3r ha de triar, a més, una d’aquestes opcions

VALORS ÈTICS

Matemàtiques acadèmiques, o bé

RELIGIÓ

Matemàtiques aplicades

ELECCIÓ D’OPTATIVES: En cada bloc numera per ordre de preferència
1er curs d’ESO
2on curs d’ESO
3er curs d’ESO - EO
3er curs d’ESO - LCA
- Francés
- Informàtica
- Educació plàstica i visual
- Taller d’aprofundiment:
Robòtica
- Cultura clàsscia

- Francés
- Informàtica
- Taller d’aprofundiment:
Robòtica
- Iniciació a l’activitat
emprenedora
- Cultura clàssica
- Projecte interdisciplinar:
Revista escolar

- Francés
- Tecnologia
- Cultura clàssica
- Iniciació a l’activitat
emprenedora

- Francés
- Projecte Interdisciplinar
- Informàtica
- Iniciació a l’activitat
emprenedora
- Competència comunicativa oral: anglés

L’alumnat de 3r de la ESO ha d’ordenar els dos blocs (EO i LCA)

REGISTRE

Estic assabentat/da que aquesta inscripció és condicionada a que l’alumne aporte tota la documentació
sol·licitada i a la comprovació de les dades, de la veracitat de les quals em responsabilitze. I facilite el meu correu
electrònic per poder accedir a les diferents vies de comunicació que utilitzarà el centre.
D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consel (RGPD) se li informa que les dades personals que proporcione a través del present formulari, així com la
imatge per al carnet d’estudiant i el programari de gestió acadèmica seran incorporades a un fitxer amb la finalitat
de gestionar expedients acadèmics de l’alumnat del centre: avaluacions, realització de treballs i exàmens, fitxes
d’alumnat, grups, trasllats de matrícula, programes d’intercanvi o participació en programes internacionals...
D’acord amb l’Art. 6.1.e del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (el centre educatiu i
la Conselleria d’Educació - 46022181.secret@gva.es), per la qual cosa no seria necessari el consentiment.
Aquestes dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual
es van recollir i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del
tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.
Com alumne, pare, mare o representant de l’alumne signe la meua conformitat amb les normes de convivència i allò disposat al Reglament de Règim Intern de l’IES publicat a la web www.velesevents.com
DNI:				Data:			Signatura:			

