
FULL DE MATRÍCULA NOU ALUMNAT

Sol·licitud de matrícula (totes les opcions) curs acadèmic 2016/2017
(Emplenau aquest full. Presentau-lo juntament amb la documentació requerida)

A emplenar per l’Administració
Núm. Expedient

  

                                      

Curs  per al qual es matricula

1r                   2n                  Soltes     

Repeteix curs?    

SI             NO 

A
L

U
M

N
E

/A

Primer Llinatge Segon Llinatge Nom

Sexe DNI, NIE o Passaport Data naixement

Religió (només per ESO i 1rBATX)                     SI                          NO

     

     CF  Mitjà  Modalitat:______________________

     CF Superior Modalitat: ____________________

     Batxiller   Modalitat:_____________________

     

     ESO

     

     PQPI  Modalitat:________________________  

                     

     FP Bàsica Modalitat: _____________________

Assignatures pendents del curs anterior

_____________________

_____________________

Assignatures soltes (Batxillers i mòduls)

_____________________    _____________________

_____________________    _____________________

_____________________    _____________________

Centre de procedència Curs a l’any acadèmic 2015/16 Tendrà germans matriculats al centre al curs 2016/17?             Sí                    No

Domicili Població Codi postal

Telèfon mòbil Telèfon fix E-mail

Núm Seguretat Social Altra entitat d’assegurança Número d’assegurança

Població de naixement Província de naixement País de naixement Nacionalitat

  
  

  
  

  
T

U
T

O
R

/A
1

Nom Primer llinatge Segon llinatge

DNI Data naixement

Relació amb l’alumne (*)

        Pare          Mare       Tutor/a

Pàtria potestat(**)

    Sí        No

Custòdia (**)

    Sí        No

Enviar informació de l’alumne/a

     

     Sí           No

Telèfon mòbil Telèfon treball

Domicili Població Codi postal Telèfon fix E-mail

  
  

  
  

  
T

U
T

O
R

/A
1

Nom Primer llinatge Segon llinatge

DNI Data naixement

Relació amb l’alumne (*)

        Pare          Mare       Tutor/a

Pàtria potestat(**)

    Sí        No

Custòdia (**)

    Sí        No

Enviar informació de l’alumne/a

     

     Sí           No

Telèfon mòbil Telèfon treball

Domicili Població Codi postal Telèfon fix E-mail

 (*) Si la relació és tutor/a, cal aportar documentació
(**) Si qualcun dels tutors no té la custòdia, cal aportar documentació (sentència de divorci, llibre de família, etc.)
Aquesta inscripció queda condicionada a la comprovació de les dades consignades, de la veracitat de les quals el firmant es fa responsable, signant la

present a                      dia          d                             de 

Signatura de l’interessat (pare, mare o tutor si l’alumne és menor d’edat)

Nom i llinatges de la persona que signa:_____________________________________________________

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Conselleria d’Educació i Cultura 

l’informa que les seves dades personals obtengudes mitjançant l’emplenat d’aquest formulari seran incorporades per al seu tractament en un arxiu automatitzat, com 

finalitat de realitzar la matrícula. Si ho desitja pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, prevists per la Llei, dirigit un escrit a la Direcció 

General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives de la Conselleria d’Educació i Cultura.
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FULL D'AUTORITZACIONS
(Cas que l'alumne sigui menor d'edat)

Llinatges i nom:                             
 Núm. Expedient: (A emplenar per l'administració):

DADES DEL PARE/ TUTOR
Nom i llinatges:

Telèfon mòbil:

Correu electrònic:

Titular de pàtria  potestat:    Sí       No  

DADES DE LA MARE/ TUTORA
Nom i llinatges:

Telèfon mòbil:

Correu electrònic:

Titular de la pàtria potestat:    Sí       No  
       
Amb la signatura d'aquest document s'autoritza a:

1.  Missatges  (sms,  carta,  etc)   en  matèria  educativa  (notes,  faltes  d'assistència,  sancions,
reunions, etc) referents a l'alumne.

2. L’ús de la imatge de l’alumne/a en fotografies i vídeos corresponents a les activitats escolars
lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a la pàgina web
del centre, revistes, filmacions o publicacions d’àmbit educatiu o destinades a difusió pública no
comercial. 
3. Autorització per a les sortides escolars programades.

 4. Trasllat al centre de salut o l'hospital en cas de necessitat.

5. Sortida del centre a darrera hora en cas de batxillerat, cicles formatius i fp bàsica en
cas de no tenir professor.

Nota: No s'administrarà cap tipus de medicament si no hi ha una autorització expressa. En
el cas de malalties greus o cròniques ( diabetis, epilèpsia, al·lèrgies, etc)  s'ha de fer un
full apart del protocol a seguir. En aquests casos posau-vos en contacte amb el tutor
quan s'inicii el curs escolar.

En cas de NO autoritzar algun dels punts anteriors, especificau quins:

- ..............................................................................................................

- .............................................................................................................

- .............................................................................................................

- .............................................................................................................

- ............................................................................................................

Lloc i data:

    Signatura del pare/mare/tutor/tutora 

POLÍTICA DE PRIVADESA: De conformitat   amb l’art.5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i l’art. 12 del Reia l Decret

1720/2007,  us informam que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades   per al seu tractament en un arxiu automatitzat titularitat   de la Conselleria

d’Educació, Cultura i Universitats,  amb  domicili al carrer Alfons el Magnànim,  29, 07004  de Palma. En qualsevol  moment  podeu  exercir  els drets reco neguts en la Llei,

en particular  els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a aquesta  Conselleria, a l’adreça postal abans indicada o bé per mitjà d’un missatge

electrònic enviat a l’adr eça de correu electrònic del centre. També ho podeu fer presentant  un escrit a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment  administratiu comú.
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Full d'elecció de matèries 2016/17
Educació Secundària Obligatòria

Alumne/a: Curs 2016/17*: Expedient*:

Curs 2015/16: Optativa 2015/16:

         * A emplenar per l'administració

Si sou antics alumnes i heu modificat qualque dada personal (adreça, telèfon), especificau-ho a continuació:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Emplenau el quadre corresponent al curs on us matriculareu el 2016/17. Si encara no sabeu la promoció definitiva,
elegiu les matèries del curs que faríeu en cas de promocionar i també en cas de repetir.

1r ESO 2n ESO

Música (marcau amb una X)

Música en català

Música en anglès (seccions europees)

Tecnologia (marcau amb una X)

Tecnologia I en català

Tecnologia I en anglès (secc. europees)

Hora de lliure disposició. Posau número (1-4) per ordre
de preferència. Se'n cursarà una.

 Taller de titelles

 Iniciació a l'alemany

 Experimentam la biologia i geologia I

 Lights, camera, action*

*Només els que han triat música en anglès

Específica. Posau número (1-3) per ordre de 
preferència. Se'n cursarà una.

 Educació plàstica I*

 Música I*

 Alemany

*Només si NO l'ha cursada a 1r ESO

Marcau amb una X

 Religió

 Valors ètics

Hora de lliure disposició. Posau número (1-3) per ordre
de preferència.

 Cultura i societat als països de parla 
alemanya1

 FiQuem-nos dins el laboratori I

 Taller de còmic i manga2

1Només si cursa Alemany
2Només si cursa Educació plàstica I

Marcau amb una X

 Religió

 Valors ètics

Manacor, ______ d __________________ de 20_____

Signatura de l’interessat (pare, mare o tutor si l’alumne és menor d’edat)

Nom i llinatges de la persona que signa:_____________________________________________________
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Conselleria
d’Educació i Universitat l’informa que les seves dades personals obtengudes mitjançant l’emplenat d’aquest formulari seran incorporades per al
seu  tractament  en  un  arxiu  automatitzat,  com finalitat  de  realitzar  la  matrícula.  Si  ho  desitja  pot  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,
cancel·lació i oposició, prevists per la Llei, dirigint un escrit a la Conselleria d’Educació i Universitat.

Camí de ses Tapereres, 32. CP 07500 Manacor (Illes Balears). CIF: S0768137B Tel.971551489 / Fax 971844464
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Full d'elecció de matèries 2016/17
Educació Secundària Obligatòria

Alumne/a: Curs 2016/17*: Expedient*:

Curs 2015/16: Optativa 2015/16:

         * A emplenar per l'administració

Si sou antics alumnes i heu modificat qualque dada personal (adreça, telèfon), especificau-ho a continuació:

_____________________________________________________________________________________

Emplenau el quadre corresponent al curs on us matriculareu el 2016/17. Si encara no sabeu la promoció definitiva, elegiu les matèries del curs 
que faríeu en cas de promocionar i també en cas de repetir.

3r ESO

Específica. Posau número (1-6) per ordre de preferència. 
Se'n cursarà una.

 Cultura clàssica

 Educació plàstica II en català

 Educació plàstica II en anglès (seccions 
europees)

 Música II

 Iniciació a l'activitat emprenedora i 
empresarial

 Alemany

Lliure disposició (dues hores). Posau número (1-6) per ordre de 
preferència. Se'n cursarà una.

 Taller d'animació1

 Ampliació Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial2

 Cultura i societat als països de parla alemanya3

 Experimentam la Biologia i Geologia II

 FiQuem-nos dins el laboratori II

 Ampliació de Tecnologia II

1Només si cursa Educació plàstica II
2Només si cursa Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
3Només si cursa Alemany

Matemàtiques (marcau amb una X)

 Matemàtiques aplicades

 Matemàtiques acadèmiques

Marcau amb una X

 Religió

 Valors ètics

4t ESO

Marcau amb una X l'itinerari per al qual us matriculau

Ensenyaments 
aplicats (FP)

Ensenyaments 
acadèmics (Batx.)

Triau dues matèries Triau una opció

Ciències aplicades Opció A Opció B

Iniciació a l'activitat 
emprenedora i 
empresarial

Biologia Economia

Tecnologia Física i
química

Llatí

Marcau amb una X

Religió Valors ètics

Matèries específiques. Posau número (1-9) per ordre de 
preferència. Se'n triarà una.

Cultura científica Filosofia

Cultura clàssica Música

Educació plàstica Alemany

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació en català

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació en anglès
(seccions europees)

Tecnologia (sols si no es cursa com a troncal 
d'opció)

Manacor, ______ d __________________ de 20_____
Signatura de l’interessat (pare, mare o tutor si l’alumne és menor d’edat)

Nom i llinatges de la persona que signa:_____________________________________________________
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Conselleria
d’Educació i Universitat l’informa que les seves dades personals obtengudes mitjançant l’emplenat d’aquest formulari seran incorporades per al
seu  tractament  en  un  arxiu  automatitzat,  com finalitat  de  realitzar  la  matrícula.  Si  ho  desitja  pot  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,
cancel·lació i oposició, prevists per la Llei, dirigint un escrit a la Conselleria d’Educació i Universitat.

Camí de ses Tapereres, 32. CP 07500 Manacor (Illes Balears). CIF: S0768137B Tel.971551489 / Fax 971844464
www.iesmanacor.cat iesmanacor@educacio.caib.es

MD010209r4



INFORMACIÓ HORA LLIURE DISPOSICIÓ 1r  ESO

INICIACIÓ A L'ALEMANY

Conèixer de forma lúdica els primers trets bàsics de la llengua alemanya: pronunciació, 
vocabulari i recursos expressius (1 h setmanal).

LIGHTS, CAMERA, ACTION

El projecte Lights, Camera, Action conté tres parts diferenciades que es centren 
respectivament en la teoria, la pràctica i la creació audiovisual. S'introdueixen nocions 
bàsiques de la història de la música i el cinema, així com del llenguatge audiovisual. Els 
alumnes realitzen activitats basades en el visionat de curtmetratges, clips musicals i 
pel·lícules de llarga durada. Finalment es duen a la pràctica els coneixements assolits al 
llarg del curs a través de la creació d'un projecte audiovisual en format de pel·lícula. 

TALLER DE TITELLES, 1er ESO
En aquesta classe ens dedicarem a inventar, dissenyar i crear personatges amb titelles 
per a després representar una obra de teatre de teresetes. L'avaluació estarà vinculada a 
l'assignatura d'educació plàstica i visual. 

“EXPERIMENTAM LA BIOLOGIA I GEOLOGIA I”

 Consistirà en un hora setmanal en la qual es desenvoluparan treballs pràctics , com 
poden ser: construcció de maquetes i models d'éssers vius, volcans, serralades; dissenys 
experimentals per a dur a terme a Experimenta i Fira de medi ambient; posada en 
marxa i manteniment d'un terrari i/o un aquari; treballar l'hort escolar; us de la lupa i del 
microscopi; recreacions de l'univers.
És un projecte que s'avaluarà a l'assignatura de Biologia i Geologia i tendrà com a criteri 
d'avaluació el treball realitzat i les actituds de l’alumnat.

Camí de ses Tapereres, 32. CP 07500 Manacor (Illes Balears). CIF: S0768137B Tel.971551489 / Fax 971844464
www.iesmanacor.cat iesmanacor@educacio.caib.es
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INFORMACIÓ HORA LLIURE DISPOSICIÓ 2n ESO

FiQuem-nos dins el laboratori (I) 

En aquests projectes entrarem dins el laboratori de física i química per tal de realitzar   
setmanalment experiments molt variats (polimeritzacions, canvis de color, petites 
explosions, oxidacions-reduccions, fluids tixotròpics, cristal·litzacions, càlculs de densitats,
equilibris estàtics, pressions, ...). A més, els alumnes que formin part d'aquest projecte 
podran participar en la preparació i realització de l'Experimenta. 
L'avaluació estarà vinculada a l'assignatura de física i química.

Cultura i societat als països de parla alemanya .

Pretén descobrir de forma lúdica aspectes de la cultura i societat d'Alemanya, Àustria i 
Suïssa a part  d'altres regions europees de parla alemanya mitjançant projectes que 
reforcen i amplien els coneixements lingüístics adquirits a Alemany A1.1. Aquesta 
assignatura va adreçada a l'alumnat que cursa alemany A1.1 i s'avaluarà dins ella.

Taller de còmic o manga
Ens dedicarem a la creació d'un còmic d'estil personal (tradicional o manga) a partir del 
treball d'elements propis del còmic (moviments, expressions, vinyetes ...).L'avaluació 
estarà vinculada a l'assignatura d'Educació Plàstica i Visual.

Camí de ses Tapereres, 32. CP 07500 Manacor (Illes Balears). CIF: S0768137B Tel.971551489 / Fax 971844464
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INFORMACIÓ HORES LLIURE DISPOSICIÓ 3r  ESO

Taller d'animació.
En aquest curs aprendrem a crear personatges (en dibuix o plastil·lina) que cobraran vida a través
de l'animació digital. L'avaluació estarà vinculada a l'assignatura d'educació plàstica i visual.

FiQuem-nos dins el laboratori (II)
En aquests projectes entrarem dins el laboratori de física i química per tal de realitzar cada 
setmana experiments molt variats (polimeritzacions, canvis de color, petites explosions, 
oxidacions-reduccions, fluds tixotròpics, cristal·litzacions, càlculs de densitats, equilibris estàtics, 
pressions ...). A més, els alumnes que participin d'aquest projecte podran participar en la 
preparació i realització de l'Experimenta. 
L'avaluació estarà vinculada a l'assignatura de física i química.

Cultura i societat als països de parla alemanya.
Descobrir de forma lúdica aspectes de la cultura i societat d'Alemanya, Àustria i Suïssa a més a 
més d'altres regions europees de parla alemanya mitjançant projectes que reforcen i amplien els 
coneixements lingüístics adquirits a Alemany A1.2. Aquesta assignatura va adreçada a l'alumnat 
que cursa alemany A1.2 i l'avaluació estarà vinculada a l'assignatura d'alemany A1.2.

Ampliació de tecnologia
Proposam per aquestes dues hores pràctiques setmanals la construcció d'una maqueta d'un 
habitatge amb instal·lació elèctrica. Iniciarem aquesta pràctica amb la redacció d'un projecte 
complet de l'habitatge on ha de quedar completament definit (redactant una memòria, dibuixant els
plànols amb un programa de disseny gràfic i analitzant els seu possible cost). Així es podrà 
procedir a la seva construcció des de la base, parets, coberta, instal·lació elèctrica completa amb 
l'aportació d'un sistema d'aprofitament de l'energia solar per baixar el consum elèctric de la 
maqueta i per finalitzar el projecte s'hauran de fer els acabats interiors amb enrajolats, ceràmica. 
pintura, teles, etc.
Per poder dur a terme aquest projecte haurem de fer feina amb diversos materials (fusta, cartró, 
paper, materials petris per les rajoles, morter de ciment, porcellana freda, material elèctric, etc) així
com amb totes les eines del taller (serra de calar, serra de taula, pistoles de silicona, llimes, etc).
L'avaluació estarà vinculada a l'assignatura de tecnologia.

Experimentam la Biologia i Geologia II
 Durant dues hores setmanals es faran treballs pràctics que consistiran a: 
 tincions cel·lulars; identificar teixits; detecció química de glúcids, greixos, aigua; extracció i 
separació de pigments fotosintètics; extracció d’ADN.
 Aïllament de microorganismes ; sembra i cultiu; ontingut energètic dels aliments; 
simulació de processos digestius; disseccions d'òrgans o diferents organismes: treball a 
l’hort escolar, fer un herbari, un viver o compost; identificació de minerals i roques; efecte 
de la pluja àcida sobre monuments i edificis: elaboració de perfils topogràfics; interpretació
de mapes geològics. Totes aquestes activitats es realitzaran tenint en compte la participació a 
Experimenta i Fira de Medi ambient.
Es un projecte que s'avaluarà a l'assignatura de Biologia i Geologia i  el treball realitzat i les 

actituds de l’alumnat.

Camí de ses Tapereres, 32. CP 07500 Manacor (Illes Balears). CIF: S0768137B Tel.971551489 / Fax 971844464
www.iesmanacor.cat iesmanacor@educacio.caib.es

DC010247



Ampliació IAEE (Iniciació a l'activitat empresarial i emprenedora)
En aquesta matèria ens dedicarem a crear i  elaborar productes o serveis que s'adaptin a les
necessitats  dels  possibles  consumidors.  Utilitzarem  diversos  materials,  quan  sigui  possible
reciclats,  controlarem el  procés  d'elaboració  i  els  diferents   costos  dels  materials,  mà d'obra.
Elaborarem un catàleg de productes. Decidirem els preus aplicant diferents criteris i segons la
feina realitzada analitzarem possibles formes de comercialització dels nostres productes.
L'avaluació estarà vinculada a la matèria IAEE de 3r d'ESO.
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 INSTRUCCIONS I OPCIONS DE LA MATRÍCULA 
 CURS 2016/17

ESO I BATXILLER (alumnat de nova incorporació)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.
– Imprès sol·licitud de matrícula, full d'elecció de matèries i d'autoritzacions, emplenats amb les

dades personals actualitzades  i signats aquests tres documents pels pares, si l'alumne és
menor d'edat.

– Titulació requerida per accedir als estudis als quals es matricula, cas de no haver passat els
processos d'admissió ordinaris. 

– 1 foto de carnet, amb el nom i llinatges al dors.
– En el cas de no haver passat pel procés d'admissió ordinari o haver-lo fet telemàticament:

– Fotocòpia DNI o Llibre de Família o Targeta de residència de l'alumne/a.
– DNI dels pares.

– Fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne.
– Ingrés  bancari:  resguard  original  i  còpia,  a BMN  «Sa  Nostra»  ES77  0487  2033  04

2000008826.
– Altres documents que justifiquin situacions familiars (sentències de divorci, custòdies,...).
– Sol·licitud de transport escolar, si pertoca.

OPCIONS DE MATRÍCULA. (Seleccionau una opció)
   
               ESO/Batxiller Quota ordinària: 65 €

   ESO/Batxiller Quota reduïda: 40 €, si es té un germà major matriculat en aquest centre al
curs 2016/2017. 

• A partir de l'1 de novembre no es faran devolucions dels imports ingressats.
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