
 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

  

Document:   DOCUMENTS DE MATRÍCULA 

 

 
 

DADES DE MATRÍCULA DE L’ALUMNE/A 
 

1. Curs en què es matricula l’alumne/a 

  1r ESO  2n ESO  3r ESO  4t ESO 

2. Ensenyament de la religió 

En cas que es vulgui optar de manera voluntària per cursar l’assignatura de Religió Catòlica cal 
marcar la següent casella. En el cas de no marcar-la l’alumne cursarà una matèria alternativa. 
 

  
L’alumne/a ____________________________________, ______________________ 

vol cursar la matèria de Religió 

3. Ensenyament de la Segona Llengua Estrangera (només per als alumnes de 1r. d’ESO) 

L’Institut, d’acord amb la normativa vigent, ofereix als seus alumnes la possibilitat de cursar una 
segona llengua estrangera, el francès, a més de l’anglès que es cursa obligatòriament. El francès 
s’estudia com a assignatura optativa (per a alumnat amb bones competències lingüístiques). 
L’opció de cursar francès es farà a 1r. d’ESO i serà per a tota l’etapa. 
 

  
L’alumne/a _____________________________________, ______________________ 

de 1r. d’ESO vol cursar l’assignatura de Francès durant tota l’ESO. 

 
4. Permís per les sortides didàctiques d’un dia 

Durant el curs escolar es produeixen múltiples situacions en què els alumnes han de realitzar 
activitats lectives fora del recinte escolar (assajos del concert, visites a la població, assistència a 
espectacles...) i que necessiten l’autorització paterna. Per tal de facilitar la feina del centre els 
demanem que signin la present autorització per totes aquestes sortides, tenint en compte que 
sempre rebran la informació necessària abans de realitzar la sortida i que aquelles sortides que 
impliquin un desplaçament més llarg o de més dies necessitaran d’una altra autorització 
específica. 
 

  

Autoritzo el meu fill/a ______________________________, ____________________ 

a assistir a totes les sortides escolars d’un dia que hagin estat programades pels 
diferents Departament didàctics i des de la Coordinació i que estiguin aprovades 
pel Director i comunicades al Consell Escolar de l’institut. 

 
5. AFA 

 

  
NO autoritzo a cedir a l’AFA (associació de famílies) la meva adreça de correu 
electrònic per rebre les seves comunicacions 
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