
 
 

 
MATRÍCULA  EN EL CENTRE 

CURS 20___ / 20___ 
 

 

ENSENYAMENTS EN QUÈ ES MATRICULA L'ALUMNE/A: 
 

 NIVELL EDUCATIU:    CURS:   

 PROGRAMA LINGÜÍSTIC:   
 

DADES DE L'ALUMNE/A: 
 

COGNOMS:  

 NOM:   

 DATA DE NAIXEMENT:   

 LLOC DE NAIXEMENT:   

 NACIONALITAT:    DNI:   

 TELÈFON ALUMNE/A:    Nº SIP:  

 
Si hi haguera dades relacionades amb la SALUT que el centre haja de conèixer, els 
pares/tutors legals hauran d'entregar l’informe de salut perquè el seu fill/a o tutelat/a puga rebre 
l'atenció necessària per part dels professionals del centre. 
  
De la mateixa manera, quan la família sol·licite l'administració de medicaments per part de 
personal del Centre, la sol·licitud de la qual es realitzarà per mitjà del formulari R7.FP-PC06 de 
sol·licitud d'administració de medicaments, esta haurà d'anar acompanyada del model 
R8.FP-PC06 de prescripció mèdica del facultatiu i de l'autorització expressa de la família on 
del seu consentiment perquè personal del Centre, i no professionals sanitaris, siguen els que 
procedisquen a la seua administració segons R9.FP-PC06 de consentiment informat de la 
família, d'acord amb el que estableix el Reglament de Règim Interior de Centre. 
 
 

DADES FAMILIARS 
 

PARE/TUTOR: 

COGNOMS:  

NOM:  

ESTAT CIVIL:  

DATA DE NAIXEMENT:  

LLOC DE NAIXEMENT  

NACIONALITAT:  DNI:  

TELÈFON MÒBIL:  NIVELL D’ESTUDIS:  

PROFESSIÓ (opcional):  

EMPRESA EN LA QUE TREBALLA (opcional):  

TELÈFON CONTACTE IMMEDIAT:  

ALTRES TELÈFONS DE CONTACTE:  

CORREU ELECTRÒNIC:  

 

 

 

 Col·legi LA ENCARNACION 
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MARE/TUTORA: 
 

COGNOMS:  

NOM:  

ESTAT CIVIL:  

DATA DE NAIXEMENT:  

LLOC DE NAIXEMENT  

NACIONALITAT:  DNI:  

TELÈFON MÒBIL:  NIVELL D’ESTUDIS:  

PROFESSIÓ (opcional):  

EMPRESA EN LA QUE TREBALLA (opcional):  

TELÈFON CONTACTE IMMEDIAT:  

ALTRES TELÈFONS DE CONTACTE:  

CORREU ELECTRÒNIC:  

 

DOMICILI FAMILIAR: 
 

CARRER, Nº, PIS I PTA.  

C.P., LOCALITAT I PROVÍNCIA:  

TELÈFON:  

CORREU ELECTRÒNIC  

 

ALTRES DADES FAMILIARS                                                                                                                                                                                                              

Nº TOTAL DE GERMANS: (inclòs l’alumne/a) LLOC QUE OCUPA:  

Nº DE GERMANS:   Nº DE GERMANES:  

ALTRES MEMBRES QUE CONVIUEN EN EL DOMICILI FAMILIAR:  

 

Si és el cas, nom i cognoms de la persona que tinga la guarda i custòdia de l'alumne: 

 
 

 
 
AVISOS URGENTS I/O ARREPLEGA DE L'ALUMNE: 
 

En el supòsit d'haver de realitzar avisos urgents, el centre tractarà de posar-se en contacte, en 
primer lloc, amb els pares/tutors en els números telefònics facilitats per estos. En el cas que no 
s'establisca la comunicació de manera immediata, el centre es posarà en contacte amb els 
tercers que s'indiquen en l'ANNEX II del present document de matrícula i els que hauran de 
consentir expressament el tractament de les seues dades personals conforme el citat annex. 
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DOMICILIACIÓ DE PAGAMENTS EN NIVELLS AMB CONCERT SINGULAR: 
 
En cas d'impagament de les quotes, el centre podrà reclamar judicialment les quantitats 
degudes, en funció d'allò que s'ha regulat en el Codi Civil.  
 
 

ENTITAT BANCÀRIA:  
 

DOMICILI:  
 

C.P.:  LOCALITAT:  
 
 

PROVÍNCIA:  
 
 

TITULAR DEL COMPTE:  
 
 

IBAN (24 dígits)                         
 
 
 
 
 

INFORMACIÓ DEL CENTRE A LA FAMÍLIA 

I. Ompliment del formulari. 

El present document de matriculació en el centre constituïx l'expressió de la voluntat 
recíproca entre el centre educatiu i els pares o tutors legals dels alumnes respecte de 
la prestació/recepció del servici educatiu i les conseqüències jurídiques que d'este fet 
es deriven, conforme la normativa vigent i les clàusules contingudes en el present 
document. 

Per tant, el no ompliment del present document pot suposar la impossibilitat de 
formalitzar la matrícula de l'alumne en este centre educatiu.  

II. Caràcter Propi i Projecte Educatiu. 

El centre és privat i confessional catòlic, estant definida la seua oferta educativa en el 

Caràcter Propi i Projecte Educatiu, documents que tots els membres de la 

Comunitat educativa del centre tenen el dret i el deure de conèixer. 

III. Règim econòmic.  

El centre té subscrit un concert educatiu amb la Conselleria d'Educació en el 

present curs escolar, en relació a les ensenyances d'INFANTIL, PRIMÀRIA, 

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT. 

Així mateix, té concertades dos unitats de suport a la integració/ /auditiu/motòric/altres, 
una en Educació Primària i una altra en Educació Secundària Obligatòria, per a 
atendre alumnes amb necessitats educatives especials. 

Si l'alumne tinguera un diagnòstic de necessitats educatives especials o de 
compensació educativa en el moment de formalitzar la present matrícula, haurà 
d'adjuntar el corresponent informe este document, perquè puga rebre el suport que 
precise o es justifique davant de l'Administració educativa la sol·licitud de finançament 
del suport que puga correspondre. 

Els centres concertats estan sotmesos a les normes reguladores del règim de 
concerts, entre altres, el Títol IV de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l'educació i els articles 116 i 117 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d'Educació. 
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Normes d'organització.  

 

El Reglament de Règim Interior del centre conté les disposicions sobre organització, 

funcionament i convivència del mateix. El dit Reglament i els documents que ho 

desenrotllen són públics i tots els membres de la comunitat educativa, que estan 

afectats per elles, tenen el dret i el deure de conèixer i complir. Els interessats poden 

consultar/retirar còpia del Reglament i de les normes de convivència existents i 

aplicables en la Secretaria del centre, segons el procediment establert per a això. 

IV. Activitats complementàries, extraescolars i els servicis complementaris 

Les activitats complementàries, extraescolars i els servicis complementaris 
organitzats pel centre, tenen caràcter voluntari, no lucratiu i no discriminatori.  

El centre podrà organitzar activitats complementàries, extraescolars i servicis 
complementaris com a part de la seua oferta i servici educatiu vinculat al seu Caràcter 
Propi, Projecte Educatiu, la millora de la qualitat de l'ensenyança i la formació integral 
dels alumnes/as.  

En les ensenyances concertades, el Consell Escolar aprovarà, a proposta del titular del 
centre, les aportacions dels alumnes/as per la realització de les activitats extraescolars 
i els servicis escolars. Posteriorment, el centre comunicarà a l'Administració Educativa, 
en el termini corresponent, les activitats extraescolars i els servicis que s'oferisquen i el 
preu aprovat per a cada un d'ells. 

En relació a les activitats escolars complementàries, el Consell Escolar aprovarà el 
preu que es proposarà a l'Administració educativa per a la seua autorització. 

Les activitats i servicis organitzats i gestionats pel centre es regiran d'acord amb les 
normes del Reglament de Règim Interior del Centre i les disposicions específiques que 
les regulen. 

En els casos d'impagament de quotes, caldrà ajustar-se al que disposa el Codi Civil i, 
en conseqüència, el centre podrà rescindir la relació contractual, de manera que 
l'alumne/a no podrà continuar participant en el servici/activitat corresponent, i reclamar 
judicialment les quantitats degudes. 

V. Informació i entrevistes.  

Els pares/tutors dels alumnes/as seran informats dels aspectes relacionats amb 
l'educació dels seus fills/tutelats o de les qüestions del centre que els afecten, 
segons la naturalesa del tema, per mitjà d'avís personal, comunicació a través de 
l'agenda o de l'aplicació especifica de centre, pagina web i comunicació general pels 
procediments que en cada cas es determinen. 

Les famílies realitzaran en tot cas un mínim de tres entrevistes anuals de caràcter 
individual a més d'una reunió grupal trimestral i una específica a l'inici de cada curs. 

Així mateix, els pares/tutors podran entrevistar-se amb la direcció, els tutors o 
professors dels seus fills/tutelats/as en l'horari establert a este efecte i prèvia petició 
d'hora a través de l'agenda escolar o de l'aplicació de comunicació de Centre. 

VI. Termini de matriculació.  

En els nivells concertats, el centre podrà sol·licitar l'ompliment del model de sol·licitud 
de reserva de plaça abans de la conclusió de cada curs escolar, als efectes de 
conèixer el nombre de vacants per al curs següent. 

No obstant això, els terminis de matriculació se cenyiran a allò que s'ha disposat per 
part de les administracions educatives a este efecte amb caràcter anual. 
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VII. Protecció de dades personals i imatge.  

Per a la matriculació el els diferents nivells educatius, serà necessari l'ompliment de 
l'ANNEX III per al tractament de les seues dades personals i d'imatge d'acord amb la 
legislació vigent. 

Els interessats podran consultar informació addicional detallada sobre protecció de 
dades en la pàgina web del centre. 

VIII. Incorporació. 

La incorporació del seu fill/a i de vostès. a este centre i a la seua comunitat educativa, 
com resultat de l'exercici del seu Dret d'elecció de centre i del tipus d'educació que 
desitgen per al seu fill/a, comporta uns compromisos recíprocs.  

El centre es compromet a prestar el servici educatiu en un clima d'acollida, atenció 
individualitzada, formació integral i respecte als drets dels alumnes/as, tot això de 
conformitat amb la nostra proposta educativa.  

En virtut de tot això: 

ELS PARES/TUTORS MANIFESTEM: 

1r. Que coneixem i respectem el Caràcter Propi del centre que defineix la seua 
identitat, el Projecte Educatiu i el Reglament de Règim Interior, i acceptem que el 
nostre fill/a siga educat conforme a l'estil educatiu definit en els dits documents.  

2n. Que com a primers responsables de l'educació del nostre fill/a, participarem 
activament en el procés educatiu del mateix en l'àmbit escolar:  

a) Adoptant les mesures que siguen necessàries perquè assistisca a classe amb 
puntualitat. 

b) Interessant-nos per conèixer i recolzar l'evolució del procés educatiu del nostre fill/a. 

c) Estimulant el nostre fill/a perquè duga a terme les tasques i activitats d'estudi que se 
li encomanen.  

d) Participant en les entrevistes i reunions a què siguem convocats pel centre en 
relació amb el procés educatiu del nostre fill/a. 

e) Informant els responsables del centre que, en cada cas corresponga, d'aquells 
aspectes de la personalitat i circumstàncies del nostre fill/a què afecten o siguen 
rellevants per a la seua formació i per a la seua relació amb el centre i els membres de 
la comunitat educativa. 

f) Respectant i fent respectar les normes de convivència del centre i fomentant el 
respecte per tots els components de la comunitat educativa.  

3r. Que acceptem la participació del nostre fill/a en les activitats escolars 
complementàries, extraescolars i en els servicis complementaris, que amb caràcter 
anual omplirem en el centre. 

Tot això, d'acord amb els preus que s'establisquen d'acord amb la legislació vigent, 
dels que serem informats el començament de cada curs escolar. 

4t. Que, els que subscriuen el present document, en la seua qualitat de representants 
legals del menor, autoritzen al centre perquè obtinga i utilitze imatges i el nom del 
menor, relacionades amb l'activitat del centre, en les publicacions indicades en 
l'ANNEX III del present document.  
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5é. Que les dades i informació que aportem són veraços i complets, sense que hagem 
omès dades rellevants o que hagen de ser tinguts en compte en relació amb la 
incorporació al centre del nostre fill/a.  

6é. Altres manifestacions 

  

  

  

En______________, a______ de___________________ de 20___. 

  

Firma:     Firma:    Firma: 

  

 

  

Pare/Tutor   Mare/Tutora   Representant Titular centre 

  

(*) Es necessari que aparega la firma d'ambdós progenitors o tutors en tots els fulls. En 
el cas que només siga possible la firma d'un d'ells, el firmant haurà d'adjuntar un 
document en què manifeste el motiu pel qual només ell/ella firma la sol·licitud. 
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 ANNEX II 
   

DADES PERSONALS DE LES PERSONES AUTORITZADES PELS 

PARES/TUTORS LEGALS DE L'ALUMNE _________________________ 

CURS 20____ 

 
 
Les persones baix indicades estan degudament autoritzades pels pares/tutors legals de 
l'alumne ______________, perquè: 

  
 

1.        El centre es pose en contacte amb ells en el cas que no s'aconseguisca establir 
comunicació urgent amb els pares/tutors legals. 

 
2.        Si és el cas, també queden autoritzats per a l'arreplega del menor en el centre al 

finalitzar la seua jornada escolar, en absència dels pares/tutors legals de l'alumne. 

 
 
       Les persones baix indicades consenten expressament el tractament de les seues dades 
personals pel centre ___________ per a la finalitat assenyalada en el present document 

 
 

PERSONA DE CONTACTE  

RELACIÓ QUE GUARDA 
AMB L’ALUMNE 

 

TELÈFON  

 
 

PERSONA DE CONTACTE  

RELACIÓ QUE GUARDA 
AMB L’ALUMNE 

 

TELÈFON  

 
 
 
 
 

En______________, a______ de___________________ de 20___. 

  

 

Firma:    Firma:            Firma: 

 

 

Pare/Tutor   Madre/Tutora                       Persona/s autoritzada/s 
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ANNEX III 
 

Epígraf 
Informació bàsica 

Reglament 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril 

Responsable 

 

Identitat: Col·legi Diocesà LA ENCARNACION 
CIF: R-4600718-C 
Dir. Postal: Plaça Sant Pere, 5 
Telèfon: 961700325 
Correu-electrònic: laencarnacion@laencarnacion.es 
Web: http://www. laencarnacion.es 
 

Per a l'adequada gestió del tractament de les seues dades personals el centre tenen 
designat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) davant del que podrà acudir per a 
resoldre qualsevol qüestions que precise.  

Finalitats 
 

 

Escolarització de l'alumne, obligatòria d'acord amb la legislació vigent. Servicis 
complementaris, activitats complementàries, extraescolars i servicis escolars del 
centre, organització d'activitats educatives, esportives i lúdiques, tractament de dades 
de salut, informació de tipus psicopedagògica relacionada amb el procés 
d'aprenentatge, cobrament de les mensualitats pels servicis.  

Legitimació 

 

La base legal per al tractament de les seues dades és la del compliment d'una 
obligació legal aplicable al responsable de tractament, execució d'un contracte i 
consentiment de l'interessat.   

Destinataris 
 

 

Ministeri d'Educació i Conselleria d'Educació, Ministeri d'Hisenda, entitats bancàries, 
Servici de Prevenció del Blanqueig de Capitals, companyies asseguradores i agències 
de viatge a fi de dur a terme les activitats educatives que li són pròpies. 
 

Les dites cessions estan supeditades al consentiment expresse i inequívoc del titular 
de les dades personals. 
 

Les dades personals necessàries per al centre educatiu seran facilitats a 
l'Administració Educativa quan la mateixa ho requerisca de conformitat amb la 
disposició addicional 23 de la LOE, així com a l'Administració Tributària, a les Forces i 
Cossos de Seguretat, Servicis Socials, Servicis Sanitaris i Administració de Justícia, tot 
això emparat en l’interès superior del menor. 

 
 
 
 

Imatge 
I veu dels 
alumnes 

 
 
 
 
 
 
 

. 

SI   NO  La captació i reproducció de la imatge i, si és el cas, veu durant la seua 
participació o presència en les activitats i esdeveniments organitzats pel Col·legi, siga quin siga 
el mig utilitzat per a la captació o reproducció, però únicament per a ús intern del Col·legi. 
. 

SI   NO   La inclusió de la imatge de l’alumne/a: ________________________________ 
en l'agenda escolar, cartells, tríptics, revista del col·legi i la resta de material utilitzat per a 
publicitar, recolzar o difondre les activitats que servisquen a les propostes educatives. 
 

SI  NO  La inclusió de la imatge, nom i cognoms en l'orla del Col·legi. 
. 

SI  NO  La utilització de la imatge per a il·lustrar les notícies remeses als portals i pàgines 
d'Internet desenrotllades dins de l'àmbit del Col·legi 
. 

SI  NO  La utilització de la imatge i, si és el cas, veu de l'alumne/a ___________________ 
per a il·lustrar les notícies remeses a les distintes xarxes socials utilitzades pel Col·legi. 
. 
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Imatge 

I veu dels 
alumnes 

 

SI  NO  Facebook. Pot transferir dades a Estats Units, per la qual cosa li recomanem 
conèixer la seua política de privacitat. 
 https://és-és.facebook.Com/privacy/explanation. 
. 

SI  NO Youtube. Pot transferir dades a Estats Units, per la qual cosa li recomanem 
conèixer la seua política de privacitat. 
 https://www.youtube.Com/yt/policyandsafety/és/policy.Html. 

Termini de 
conservació 
de les dades 

 

Les dades personals seran mantinguts mentre dure l'escolarització de l'alumne. Al finalitzar la 
mateixa, les dades personals tractades en cada una de les finalitats indicades es mantindran 
durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els puga 
requerir atenent al termini de prescripció d'accions judicials. Les dades tractades basant-se en 
el consentiment de l'interessat es mantindran fins que no expiren els terminis legals al·ludits 
anteriorment, si haguera obligació legal de manteniment, o de no existir eixe termini legal, 
fins que l'interessat sol·licite la seua supressió o revoque el consentiment atorgat. L'expedient 
acadèmic d'acord amb la normativa vigent es mantindrà indefinidament. 

Drets 

 

Té dret a obtindre confirmació sobre l'existència d'un tractament les seues dades, a accedir a 
les seues dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades que siguen inexactes o, si és el 
cas, sol·licitar la supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als 
fins per als que van ser arreplegats o l'interessat retire el consentiment atorgat. 
 

En determinats supòsits podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en 
este cas només els conservarem d'acord amb la normativa vigent. 
 

En determinats supòsits pot exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran 
entregats en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica a vostè o el nou 
responsable de tractament que designe. 
 

Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per 
als que ho ha atorgat. 
 

El Centre disposa de formularis per a l'exercici de drets, pot utilitzar els elaborats per l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades o tercers. 
 

Per a l'exercici d'estos drets els titulars es dirigiran per mitjà d'un escrit dirigit a la direcció del 
centre o bé per correu electrònic a la laencarnacion@laencarnacion.es 
 

Té dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el 
supòsit que considere que no s'ha atès convenientment l'exercici dels seus drets. 

 

 

En el cas de produir-se alguna modificació de les seues dades, preguem ens ho 
comunique degudament per escrit amb la finalitat de mantindre les seues dades 
actualitzades. 

El senyor _____________________________________ amb DNI _______________    i 
senyora _______________________________________amb DNI _______________ 
pares/representants legals/tutors de l'ALUMNE/A: 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 

 

En Sueca, a __ de __________ 20 ___.  Signatura pare/mare/tutor. 
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APORTACIÓ VOLUNTÀRIA A FAVOR DEL COL·LEGI L'ENCARNACIÓN 
PARRÒQUIA SAN PEDRO APÒSTOL 

 DADES DE L'APORTANT 

COGNOMS: 

NOM: 

DIRECCIÓ: 

CODI POSTAL: 

LOCALITAT: 

PROVÍNCIA: 

PARE/MARE/TUTOR DE L'ALUMNE: 

MANIFESTACIÓ D'APORTACIÓ VOLUNTÀRIA 

 Desitge col·laborar amb el Col·legi LA Encarnación- Parròquia San Pedro Apòstol, en 

el desenvolupament dels seus fins d’interès general, en especial dels referits a 

l'educació de la infància i de la joventut. 

En cas de ser representant legal d'alumnat escolaritzat en el Centre,  manifest que he 

sigut expressament informat sobre els següents punts, de conformitat amb el que 

estableix l'article 88 de la LO 2/2006, d'Educació: 

• La col·laboració té caràcter totalment voluntari. 

• La col·laboració no condicionarà en cap cas la impartició de les ensenyances que 

són de caràcter gratuït. 

• En cap cas, la realització de la col·laboració tindrà cap incidència en l'escolarització 

de l'alumnat del centre. 

• En cas de complir les condicions de la Llei 49/2002, l'aportació voluntària podrà ser 

objecte de desgravació fiscal. 

 

Per eixe motiu, vull contribuir amb una aportació mensual per l'import que els indique, 

autoritzant-los a este efecte a girar els rebuts pertinents en el compte de què deixe 

constància en el mandat adjunt. 

IMPORT MENSUAL 16 €  

Les dites aportacions, una vegada realitzades, tindran caràcter irrevocable. 

Este compromís quedarà extingit en el moment en què el sotasignat ho decidisca 

 En___________________, a_____ de_____________________ de 20___. 

                                                                             Firma: 

  

 (1) La totalitat o part de les dades personals ressenyats podran incorporar-se a un fitxer de dades de què és 

responsable l'entitat donatària i que té per objecte el compliment de les seues obligacions legals respectives i podran 

ser cedits al titular del centre. 
El que subscriu el present document garanteix la veracitat de les dades personals facilitats i es compromet a comunicar 

qualsevol actualització dels mateixos. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal, els titulars de les dades tenen reconegut i podran exercitar gratuïtament els drets 

d'accés, cancel·lació i rectificació per mitjà d'un escrit dirigit a Plaça San Pedro, 5 (Sueca), o bé per correu electrònic a 

la direcció laencarnacion@laencarnacion.es 


