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DADES ACADÈMIQUES DE L’ALUMNE/A  

 

Nom i Cognoms de l’alumne/a: ......................................................................................… 

 

DADES FAMILIARS 

Nom i cognoms del pare:    .............................................................. DNI………….....…..... 

Telèfon de contacte: ................................  email:............................................................... 

 

Nom i cognoms de la mare:    ..........................................................   DNI ……….....…..... 

Telèfon de contacte: ................................  e-mail............................................................... 

 

DADES ACADÈMIQUES DE L’ALUMNE/A 

1. De quina escola vens? 

 

2. Quines matèries optatives has realitzat a 4t d’ESO? 

 

 

3. Tens alguna necessitat educativa específica(ompliu el següent quadre marcant 

amb una creu): 

Necessitat Educativa Específica 

Dislèxia  

TDA, TDH, TDAH  

TEA  

Altes Capacitats  

Altres (si us plau, especifiqueu)  

 



    

C/ Cervantes, 77 - 08191 Rubí (Barcelona)  -  Tel. 93 588 80 71  -  e-mail: cicles.formatius@escolamontserrat.cat 

4. L’alumne/a té dictamen de l’EAP per aquesta necessitat? 

 

5. De quins títols de Llengua Anglesa disposa l’alumne/a (ompliu el següent quadre 

marcant amb una creu): 

Titulació oficial de Llengua Anglesa 

A1  

A2  

B1  

B2  

C1  

C2  

Altres (si us plau, especifiqueu)  

 

6. Per què has escollit la nostra escola per a fer els Cicles Formatius? 

 

 

 

7. Quines referències tens dels nostres Cicles Formatius? 

 

 

8. Quins estudis vols fer quan acabis els CFGM o CFGS? 

 

 

 

9. Sobre quins temes t’agradaria fer el Projecte de Recerca? 
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10. Quina àrea acadèmica vols escollir dels següents cicles formatius? (ompliu el 

següent quadre marcant amb una creu): 

Àrea Cicle Formatiu 

Opció 

triada 

Sànitat Farmàcia i 

Parafarmàcia 

 

Sànitat Documentació i 

Administració Sanitària 

 

Administració i Empresa Màrqueting i Publicitat  

Enenyaments esportius Futbol  

Altres  

No ho sé segur  

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A INICIAR EL PROCÉS D’ADMISSIÓ 

 

Per a iniciar el procés d’admissió a l’escola necessitem que aporteu la següent 

documentació: 

- Notes finals de 3r d’ESO (4t ESO si ha finalitzat el curs). 

- Notes dels trimestres de 4t que hagi realitzat l’alumne (en cas que l’alumne/a no 

hagi acabat 4t). 

El full de “dades acadèmiques” que us acompanyem.  
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Protecció de dades de caràcter personal (Escola i AMPA)  

En compliment amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, de 

Reglament general de protecció de dades  (RGPD), així com tots els reglaments que en cada moment la desenvolupin, l’informem 

que totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè, així com totes les dades que es demanin durant el 

desenvolupament del curs escolar se conservaran per temps indefinit i seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers  del 

centre escolar Ntra. Sra. de Montserrat amb la finalitat de donar-li els serveis d’educació i la resta de serveis complementaris que 

sol·liciti per l’alumne/a. 

En aquest sentit, vostè hi consent expressament i autoritza de manera voluntària que totes les seves dades, incloses les dades de 

salut que es facilitin, siguin tractades pel centre escolar per donar compliment a la finalitat indicada anteriorment, així com per 

remetre la informació relativa als serveis d’ensenyament i activitats que poguessin prestar-se dins el centre escolar. 

Les seves dades també podran ser tractades per las entitats financeres amb les que treballa el Centre Escolar per tal d'efectuar els 

cobraments, per les companyies asseguradores que contracti el Centre Escolar, per les empreses responsables d’activitats 

extraescolars  i de serveis de menjador, i en general quan sigui precís pel normal desenvolupament de l’activitat escolar es podran 

cedir a aquelles entitats públiques i privades amb les que tingui concert o contracte regulador de transferències d’informació 

sobre persones. Obligatori marcar la casella:     □ Sí                          □ No 

 

Dret a la pròpia imatge 

L’Escola Parroquial Ntra. Sra. de Montserrat disposa d’un butlletí d’informació trimestral i d’un espai web a internet, 

www.escolamontserrat.net i .cat, i d’altres publicacions com a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram i canal de Youtube), 

algunes amb caire informatiu i de promoció de les accions del centre educatiu i llurs instal·lacions, on dóna a conèixer i fa la 

difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 

En aquests mitjans de comunicació s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes que 

realitzen les esmentades activitats. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a 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 d’aquest centre demana el  

consentiment als pares/mares o tutors/es legals per poder publicar les fotografies on apareguin els seus fills i les seves filles, i hi siguin 

clarament identificables. Sí concedeixo permís            No concedeixo permís 

 

Procés admissió 

Aquest full d’admissió comporta la reserva de la plaça. La formalització de la matrícula serà un cop publicada l’autorització en el 

DOGC. Caldrà un mínim de matrícules per a la realització de cada cicle. 


