Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut
Centre d’Alt Rendiment Esportiu

Avinguda Alcalde Barnils,3-5
08174 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 675 39 50
iescar@ies.car.edu
https://agora.xtec.cat/inscar/

TÈCNICS D’ESPORT - FULL DE MATRICULACIÓ
(OMPLIR EN MAJÚSCULES)
DADES DE L’ALUMNE
Cognoms: ___________________________________________________ Nom: _______________________________
DNI/Passaport: ____________________ Data i municipi de naixement: _______________________________________
Adreça: __________________________________________________________________________ CP: ____________
Població: ________________________________________ Núm. Seguretat Social: _____________________________
Telf. fix: ______________ Telf. mòbil: __________________ Email: __________________________________________
TUTORS (el mateix alumne si és major d’edat, a efectes de comunicacions postals, telefòniques, correu electrònic, rebuts, etc. En cas de menors
d’edat és obligatori indicar al menys un correu dels tutors legals).

Nom i cognoms pare: ____________________________________________ Telèfon pare: _______________________
Nom i cognoms mare: ____________________________________________ Telèfon mare: ______________________
Email pare: ______________________________________ Email mare: ______________________________________
DADES ACADÈMIQUES
Nivell (1r, 2n o 3r): _______ Especialitat (esport): ______________________ Grup (horari demanat): _______________
En cas de matrícula parcial, indiqueu els blocs o crèdits:

ii

Últim ensenyament cursat: ________________________________________________________________ ________
Convalidacions reconegudes: ______________________________________________________________________
PAGAMENTS
Al moment de la matrícula cal presentar el justificant de l'ingrés de l'import que resulti de sumar els conceptes
següents: dipòsit de la targeta d'accés al recinte del CAR, material escolar, l'assegurança escolar obligatòria (pels
menors de 28 anys) i el 50% del preu públic de matrícula.
Assegurança escolar obligatòria (AEO)........ 1,12 € (només pels menors de 28 anys en el moment de la matrícula)
Dipòsit de la targeta d’accés ........................ 10 € (només si no disposeu de targeta d'accés).
Material escolar pels alumnes de 1r nivell del grau mitjà ... 42 €
Material escolar pels alumnes de 2n nivell del grau mitjà... 42 €
Material escolar pels alumnes de 3r nivell (grau superior).. 42 €
Preu públic de matrícula………………………….…………....50 % (variarà segons l’especialitat i el nivell. Consulteu
el full de pagament)
IMPORT DEL PRIMER PAGAMENT:______________ (al moment de la matrícula)
Abans del 6 de setembre cal haver ingressat l’import pendent ( 50%) del preu públic de matrícula que us correspongui,
segons la vostra especialitat i nivell, i lliurar el justificant de l'ingrés a secretaria.
IMPORT DEL SEGON PAGAMENT:______________ (no més tard del 9 de setembre de 2020)
ATÈS QUE ELS DRETS DE MATRÍCULA SÓN EXIGIBLES ABANS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI, LA MANCA DE
PAGAMENT EN ELS TERMINIS ESTABLERTS SUPOSARÀ L'ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA DELS CRÈDITS QUE
ESTIGUIN PENDENTS DE PAGAMENT I, PER TANT, LA PÈRDUA DEL DRET A ASSISTIR A CLASSE.
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AUTORITZACIÓ I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució 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, la direcció d'aquest
centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els
seus fills o filles i hi siguin clarament identificables.
Per tant,
Autoritzo: (Aquesta autorització es refereix al mateix alumne/a si aquest/a és major d'edat)
Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars organitzades pel centre i publicades en pàgines web del centre, filmacions destinades a difusió pública no
comercial en l’àmbit escolar, publicacions d'àmbit educatiu i presentacions digitals i autoritzo també que el material
elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en blocs i altres espais de comunicació pública amb finalitat educativa.
PROTECCIÓ DE DADES
Aquestes dades es recullen als efectes i amb els requisits previstos a la Resolució EDU/553/2009, de 2 de març, per la
qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius pel proper curs i estan
protegides d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal. El tractament automatitzat d’aquestes dades està regulat mitjançant l'Ordre ENS/175/2003, de 10 de març, per
la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament
d'Educació.
L´alumne/a accepta la cessió i tractament de les seves dades personals a la Federació corresponent de l´especialitat
esportiva que cursa.

Signatura del 1r tutor/a o de l’alumne/a si és major d’edat:

Sant Cugat del Vallès, _____d’/de___________de _____

___________________________________________

Segell del centre: _______________________________

Pàgina 2 de 2

