
MATRÍCULA CURS 2020-2021
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Curs i modalitat en què es matricula (assenyaleu amb una creu)
                                                                                                             1r 2n
Tècnic/a en Atenció a persones en situació de dependència

    
Matrícula:     per curs parcial

Crèdits o unitats formatives soltes (en cas de matricula parcial, indiqueu quines):

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Via d’accés a l’etapa

ESO

Prova d’accés

Cicles formatius de grau mitjà

Altres:

Dades d’identificació de l’alumne/a

DNI/Passaport/NIE

Primer cognom Segon cognom Nom

Targeta sanitària Sexe (H/D) Data naixement Nacionalitat

Telèfon 1 Telèfon 2 Email1

Adreça Codi postal

1 En aquesta adreça rebreu els comunicats de faltes d’assistència i altres comunicacions del centre. 
Si us plau, assegureu-vos que és una adreça vigent i consigneu-la amb lletra clara.
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Municipi Localitat

Municipi de naixement Província de naixement País de naixement

Dades del 1r tutor/a (Menors d’edat-OBLIGATORI)

Parentiu Document acreditatiu (Llibre de família, sentència judicial, DNI, altres)

Primer cognom Segon cognom Nom

Adreça Codi postal

Municipi Localitat

Dades del 2n tutor/a (Menors d’edat-OBLIGATORI)

Parentiu Document acreditatiu (Llibre de família, sentència judicial, DNI, altres)

Primer cognom Segon cognom Nom

Adreça Codi postal

Municipi Localitat

Declaració del pare, mare, el tutor o la tutora, o de l’alumne/a major d’edat

En/Na  ,  com  a  pare/mare/tutor/a

declaro que són certes les dades que faig constar en aquest imprès de matrícula.

L’Hospitalet de l’Infant,  de  de 2020
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Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Direcció del centre

Finalitat: gestió de l'acció educativa, l'orientació acadèmica i professional; l'acció tutorial i de comunicació amb les
famílies;  de  les  credencials  i  els  accessos als  serveis  i  recursos digitals  a  Internet  per  treballar  a  l'aula;  de  les
aportacions econòmiques de les famílies o dels alumnes per als serveis escolars que presten els centres.

Destinataris: les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i
adolescents,  serveis socials i  protecció de  la salut;  als ajuntaments,  per exercir  les competències en matèria de
vigilància  del  compliment  de  l'escolarització  obligatòria  i  als  consells  comarcals,  per  a  la  gestió  dels  serveis  del
transport escolar i ajuts del menjador.
En tots els casos, als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del  tractament, els
serveis TIC i els serveis de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documentació administrativa.
Finalment, les vostres dades personals no es comunicaran a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho
hàgiu consentit prèviament.

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

Informació addicional:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

 Imprès  de  matrícula  degudament  emplenat  (no  s’acceptarà  cap  imprès  amb
manca de dades, dades il·legibles o que no estigui signat).

 Resguard de pagament de 35 €2, en concepte d’AEO3, paper i material didàctic. El
pagament l’heu de fer seguint algun d’aquests procediments i utilitzant el  codi
0339760.

 Fotocòpia del DNI, del NIE o del passaport.
 1 fotografia original (NO fotocòpia), amb nom, cicle i curs escrit al darrera.
 Fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI).
 Certificat oficial dels últims estudis realitzats o original i fotocòpia de la prova 

d’accés.

Abans de fer l’ingrés cal que us assegureu que esteu admesos/es al centre.

2 L’alumnat que només té pendent el crèdit d’FCT només ha d’ingressar 1,12 euros (preu de l’assegurança
escolar)

3 L’alumnat que tingui més de 28 anys no ha de pagar l’AEO, per tant, només haurà d’ingressar 33,88 € com a
bestreta.
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1. Pagament per caixer automàtic amb targeta de Caixabank (La Caixa).

Inseriu la targeta i seleccioneu: Altres  Pagaments  Sense codi de barres  Col·legis i

matrícules  Amb el codi d’entitat  Introduïu el codi d’entitat  Introduïu la informació

que us demana la pantalla  Imprimiu el justificant de pagament.

2. Pagament per caixer automàtic amb targeta d’una altra entitat.

Inseriu  la  targeta  i  seleccioneu:  Pagaments   Sense  codi  de  barres   Col·legis  i

matrícules  Amb el codi d’entitat  Introduïu el codi d’entitat  Introduïu la informació

que us demana la pantalla  Imprimiu el justificant de pagament.

3. Pagament per “Línia oberta”.

Seleccioneu: Comptes  Transferències i traspassos  Pagaments a tercers  Introduïu

les dades i seguiu les instruccions  Imprimiu el justificant de pagament.
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