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CAL OMPLIR NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE/A I NOMÉS LES DADES QUE CALGUI MODIFICAR

DADES DE L’ALUMNE/A:

Identificador de l’alumne/a:  

Nom i cognoms de l’alumne/a: 

DNI / NIE / Passaport: 

Número de la targeta sanitària: 

Adreça: 

Codi postal: 

Municipi: 

Número de telèfon de l’alumne/a: 

DADES DEL PARE / MARE / TUTOR/A:

DNI / NIE / Passaport del 1r tutor: 

Nom i cognoms del 1r tutor: 

Adreça del 1r tutor: 

Número de telèfon del 1r tutor: 

Correu electrònic del 1r tutor: 

DNI / NIE / Passaport del 2n tutor: 

Nom i cognoms del 2n tutor: 

Adreça del 2n tutor: 

Número de telèfon del 2n tutor: 

Correu electrònic del 2n tutor: 

ALTRES CONTACTES:







CONFIRMACIÓ DE LA PLAÇA ESCOLAR

 com a pare / mare / tutor/a
legal de l’alumne/a, confirmo que el curs vinent:

Continuarà escolaritzat en el centre

NO continuarà escolaritzat en el centre
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Autoritzacions:

Autoritzacions relatives a l’ús d’imatge i materials de l’alumne/a. 
SIGNATURA

He llegit la informació i accepto les dades complimentades al formulari.
Autorització relativa a l’ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula 
(Compte de G Suite educatiu). 
SIGNATURA

He llegit la informació i accepto les dades complimentades al formulari.
Autorització a sortides i/o activitats que l’Institut de Terrassa organitzi fora del recinte de 
l’Institut delegant en el professor responsable per tal que prengui les decisions que 
consideri oportunes.
SIGNATURA

He llegit la informació i accepto les dades complimentades al formulari.

Signo aquest document i verifico que les dades són les correctes
(signatura mare / pare / tutor/a / alumne/a major d’edat):

Terrassa,   d     de      

Per finalitzar la matrícula:

1.  S'han d'imprimir aquest dos fulls en un de sol (davant-darrera), complimentats i 
degudament signats, adjuntant la documentació pertinent i entregar-ho al tutor.

2. S'ha de complimentar el formulari següent: FORMULARI

https://forms.gle/DUDtTT9kHcmZXLuY6

	IdentificadorAlumne: 
	NomCognomsAlumne: 
	DocumentIdentitat: 
	TargetaSanit#C3#A0ria: 
	Adre#C3#A7a: 
	CodiPostal: 
	Municipi: 
	Tel#C3#A8fonAlumne: 
	DocumentIdentitat1rTutor: 
	NomCognoms1rTutor: 
	Adre#C3#A7a1rTutor: 
	Tel#C3#A8fon1rTutor: 
	Correu1rTutor: 
	DocumentIdentitat2nTutor: 
	NomCognoms2nTutor: 
	Adre#C3#A7a2nTutor: 
	Tel#C3#A8fon2nTutor: 
	Correu2nTutor: 
	AltresContactes1: 
	AltresContactes2: 
	AltresContactes3: 
	AltresContactes1_2: 
	S#C3#AD: Off
	No: Off
	Dia: 
	Mes: 
	Any: 


