
MATRÍCULA CICLES FORMATIUS

Ha estat matriculat anteriorment en aquest centre?     Si        No 
Nom dels últims estudis realitzats i any:
Nom de l´últim centre matriculat:
Està treballant actualment:  Si         No

DNI/NIE/Passaport: Tipus:      DNI      NIE      Passaport
Nom: 1r Cognom:
2n Cognom: Email:
Adreça: Sexe:      H       D

Població: C.P:

Telèfon fixe: Mòbil pare:

Mòbil mare: Mòbil alumne:

Correu electrònic pare, 
mare o tutor (Majúscules)

TSI (targeta sanitària): Data naixement:   ____/_____/_______

       Sóc menor d’edat     Dades dels pares/tutors

DNI____________________ Nom i Cognoms______________________________________________  

DNI____________________ Nom i Cognoms______________________________________________

Curs i cicle en què es matricula:
CFGM 1r 2n CFGS 1r 2n

Atenció a persones en situació de dependència Administració i finances        
Gestió Administrativa      Educació Infantil
Gestió Administrativa en l’àmbit jurídic         Desenvolupament d’aplicacions web
Sistemes microinformàtics i xarxes Administració de sistemes informàtics xarxa
Instal·lacions elèctriques i automàtiques Mecatrònica industrial
Activitats Comercials Guia, informació i assistències turístiques
Electromecànica de vehicles automòbils Gestió d´allotjaments turístics
Carrosseria Automoció
Manteniment electromecànic Gestió de Vendes i espais comercials

ALTRES ESTUDIS
IFE. Auxiliar en vendes i atenció al públic Curs preparació incorporació CFGS (CAS)

      Signatura del pare/mare de l’alumne/a (en cas de ser menor d’edat) o de l’alumne/a major d’edat.
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Institut Montsià  -Amposta -
RESGUARD DE MATRÍCULA. CURS 2018/2019
L’alumne/a  _________________________________________________
queda matriculat/da al ________________________________________a l’Institut Montsià
d´Amposta.
Amposta,.............d...............................del 20......                                             Segell del centre
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Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades 
de caràcter personal i material elaborat per l’alumnat.
Atès que el decret de la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la constitució espanyola 
i està regulat per la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat per-
sonal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció del centre demana el consentiment a l’alumne,  i 
en cas de ser menors d’edat el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar
fotografies i vídeos on apareguin els seus fills o filles.

Autorització de l’alumne (major d’edat)

Nom i cognoms de l’alumne:_____________________________________________________
Autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en els diferents medis de comunicació que dis-
posa el centre.

Signatura de l’alumne

Autorització dels  pares o tutors legals

Nom i cognoms dels pares o tutors legals de l’alumne:_________________________________
DNI, del pare o mare o tutor legal de l’alumnat:_______________________________________
Autoritzo a que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en els diferents medis de comunicació
que disposa el centre.

Signatura dels pares o tutors legals

Assegurança d’alumnes majors de 28 anys
L’alumnat major de 28 anys,  matriculat en estudis de formació professional que s’hagi matri-
culat en programes formatius autoritzats o organitzats pel Departament d’Ensenyament,confir-
ma estar assabentat del següent:

 Si no té  targeta de la seguretat social ha de disposar d’una pòlissa d’assegurança 
complementària que cobreixi l’assistència mèdica en cas d’accident, ja que no ho co-
breix l’assegurança escolar.

 L’alumnat major de 28 anys que disposi de targeta sanitària gaudirà de les mateixes 
prestacions assistencials que l’assegurança escolar.

Signatura de l’alumne

Amposta, ............... de/d’................................................de 20.....

D´acord amb l´article  5è de la Llei  orgànica 15/1999,  de 13 de desembre,  de protecció de dades de caràcter persona,  us informem que les  dades que
proporcioneu seran incorporades i tractades en els següents fitxers: “Escolarització d´alumnat” i “Alumnat de centres educatius dependents del Departament d
´Ensenyament” i la finalitat dels quals és la gestió  de l´acció educativa. Els responsables d´aquests fitxers són respectivament: Direcció General d´atenció a la
Família i Comunitat Educativa, amb domicili a Via Augusta, 202-226. 08021.Barcelona i Direcció del centre educatiu, amb domicili al carrer Madrid, 35-49,
43870. Amposta.
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