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     BATXILLERAT NOCTURN 
SEGON HUMANITATS I SOCIAL 

  
 

DADES PERSONALS 

Cognoms  Nom  

Document d’identitat  Data de naixement  

Adreça  Pis i porta  

Municipi  CP  

Telèfons  

e-mail  

MENORS D’EDAT 

Responsable legal  Relació familiar  

Document d’identitat  Telèfon  
Signatura del responsable legal: 

Adreça  

 
 

MATÈRIES MATRICULADES 
(El curs inclou 6  matèries comunes 3  de modalitat i una optativa) 

 

 

 

 

CURS ACADÈMIC 2016-2017 

PENDENTS DE 1r Sí   No   

Quines?  

MATÈRIES COMUNES Ap Cv 

 2LC Llengua Catalana II   

 2LS Llengua Castellana II   

 2IA Idioma Anglès II   

 HS Història   

 HF Història de la Filosofia   

 TR Treball de Recerca   

MOTIUS DE CONVALIDACIÓ 

Títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà  

Adscripció al programa ARC del Consell Català de l’Esport  

Simultaneïtat d’estudis de música o dansa  

EXEMPCIONS 

Llengua catalana:  

Altres:  

 MATÈRIES DE MODALITAT Ap Cv 

Escollir una 
de les dues 

 2MS Matemàtiques socials II   

 2LA Llatí II   

Escollir una 
de les dues 

 2EO Economia de l’empresa II   

 AT Literatura Catalana   

  HA Història de l’Art   

      

 MATÈRIES OPTATIVES   

  GG Introducció a la Geografia   

  ES Estadística   

  EM Estada a l’Empresa   

AUTORITZACIÓ D’IMATGE 

Donat que el dret a la pròpia imatge està 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 responsables legals per poder 
publicar fotografies d’activitats escolars lectives, complementàries i 
extraescolars organitzades pel centre, on apareguin identificables els o les 
alumnes, en  les pàgines web del centre, filmacions destinades a difusió 
pública no comercial i fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit 
educatiu. 
 
En/na____________________________________________________ 
en qualitat de responsable legal autoritzo la publicació d’imatges en els 
termes esmentats. Adjunto fotocòpia del meu DNI.  

Signatura del responsable legal, 
 

Barcelona a ......... de ................................ de 2016 
Signatura de l’alumne/a 
 
 
 
 
Signatura del responsable legal en cas de menors d’edat 

 
ENGANXEU LA 
FOTOGRAFIA 

AQUI 

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA DEL CENTRE PER A MENORS D'EDAT 

Al règim nocturn són habituals les entrades i sortides del centre per part de 
l’alumnat que, o bé no cursa totes les matèries, o bé estan justificades per 
obligacions laborals o d’una altra mena. La sortida és també permesa 
durant l’hora d’esbarjo o quan falta un professor. En el cas dels menors 
d’edat la sortida del centre durant l’horari lectiu ha de ser autoritzada pel 
responsable legal. 

En/Na .............................................................................................................
com a responsable legal de l’alumne/a, l’autoritzo a sortir del centre durant 
l’horari lectiu. Adjunto fotocòpia del meu DNI. 

Signatura del responsable legal  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR: 

 Fotocòpia del DNI de l’alumne/a 

 Expedient acadèmic, certificat de notes 
o qualificacions del curs anterior 

 1 fotografia mida carnet 

 Resguard de l’ingrés de 50€ 

Les dades personals s’integraran en una base de dades del Departament d’Ensenyament i estaran protegides d’acord amb allò que preveu la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
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