Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut de Sales

Alumnes nous
Documentació a presentar en el moment de formalitzar la matrícula de CFGM
CURES AUXILIARS D’INFERMERIA per al curs 2020-2021
Matrícula a secretaria
Dies* 2, 3 i 4 de SETEMBRE: de 9.00 a 13.30h


Comprovant/s bancari/s del pagament a “la Caixa” del material escolar.
- Curs complet: 65 euros.



Original i fotocòpia del títol o resguard del títol de l’ESO o dels estudis que donen
accés al cicle formatiu (en cas que no s’hagués aportat en el moment de la preinscripció).



Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials,
emès durant l’educació obligatòria.



Full d’informació personal emplenat (adjunt).



Targeta sanitària Individual (TSI).



Si esteu interessats en ser socis de l’AMPA: comprovant bancari del pagament.

- Nom pare, mare o tutor ( si es menor d’edat).................................................................
- Nom de l’alumne/a ......................................................................................................
-Correu electrònic del pare, mare o tutor i de l’alumne per facilitar i agilitzar la comunicació entre el centre i
les famílies/ alumnes. (en cas de ser menor d’edat és OBLIGATORI fer constar el correu del pare/mare o
tutor legal y el de l’alumne)
 Correu electrònic alumne/a.................................
 Correu electrònic pare, mare o tutor.......................................
- Últim estudi en el qual has estat matriculat.....................................
- Curs i any de l’últim estudi en el qual has estat matriculat.....................................
- Requisits acadèmics acreditats per accedir al cicle formatiu..........................
- Treballa: Si/No
- Altres telèfons de contacte, per poder-vos localitzar en cas de necessitat.
 Telèfon 1 ....................... Qui és?................................. (aquest serà el telèfon de contacte preferent)
 Telèfon 2 ....................... Qui és?................................
 Altres ........................... Qui és?................................
 Contacte en cas d’urgència: nº................................
Parentesc:............................
- Has estat ja alumne/a del centre? ............
Signatura

Viladecans, .......... de ............................... de 202....
Notes informatives:
*Degut a l’alerta sanitària que estem visquent de la pandèmia per COVID-19 i per a dur a terme les recomanacions sanitàries, la
matrícula del cicle es farà de forma esglaonada i tal i com s’identifica a dalt, preferiblement aquests dies.
Les dades personals recollides s'integraran en una base de dades del Departament d'Ensenyament, que té per finalitat el seguiment de
l'ocupació de les places escolars sostingudes amb fons públics i la gestió de les incidències que es puguin derivar del concert educatiu.
Aquestes dades estaran protegides d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal.

C. d’Antonio Machado, 43
08840 VILADECANS
Tel: 93 658 2012 Fax: 93 637 7021
a8034621@xtec.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut de Sales

MATRÍCULA CURES AUX. D’INFERMERIA CURS 2020-2021
Marqueu amb una creu els crèdits en els quals us matriculeu:

CRÈDITS PER MATRICULAR
C1 Operacions admin. i docum. sanitària.

3 Benestar del pacient: neces. d'higi., repòs i mov.
A les nec. De l'ésser hu.

C7 Recolzament psicològic al pacient/client.

Nom i cognoms de l’alumne............................................................................................

Signatura

C. d’Antonio Machado, 43
08840 VILADECANS
Tel: 93 658 2012 Fax: 93 637 7021
a8034621@xtec.cat

