
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Educació Secundària i Superior 
d’Ensenyaments Professionals 
Severo Ochoa 
 

Sol·licitud matrícula CF Grau Mitjà Curs 2019/2020 

 
Dades personals alumne/a 

Primer cognom Segon cognom Nom DNI/NIE/Passaport 

 
Data naixement Població de naixement País naixement Nacionalitat 

 

Adreça 

Carrer/Plaça/Avinguda Núm. Escala Pis 

 
Codi postal Municipi  Província 

 
Telèfon mòbil                     Telèfon fix           Adreça electrònica  

 

Dades pare, mare o tutor legal (si ets menor d’edat i no fas els 18 durant l’any 2019) 

Nom del pare/Tutor legal                DNI/NIE/Passaport 

 
Telèfon mòbil Telèfon fix Adreça electrònica 

 
Nom de la mare/Tutor legal             DNI/NIE/Passaport 

 
Telèfon mòbil Telèfon fix Adreça electrònica 

 

Dades matrícula 

           
Curs /nivell Repeteix Només FCT 

Altres dades 

 
Malalties cròniques (cal aportar informe mèdic)  

Signatura de l’alumne/a Signatura del pare, mare o tutor legal 
 (si ets menor d’edat i no els fas durant l’any 2019) 

 
 

 
 
 

 
Carrer de Severo Ochoa, 1-13 - 08950 Esplugues de Llobregat -Tel. 93 3717042 - 93 3717050 

a8017131@xtec.cat - http://www.institutseveroochoa.cat 

Esplugues de Llobregat, _______ de   __________________  de 20  

   1r   2n     NO   SI      NO   SI  

 
Cicles formatius de grau mitjà 

_______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________   

 

□   SC10 Atenció a persones en situació de dependència                AG10 Gestió Administrativa       
       EE30 Instal·lacions de telecomunicacions                           QU20 Operacions de Laboratori  

 
Ex alumne/a del centre Treballes actualment        

     NO     SI       NO □  SI                                             

 
Darrers estudis cursats i any  

mailto:a8017131@xtec.cat
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