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Integració social 
ALUMNAT DEL CENTRE 

 
 

Alumnat que passa de 1r a 2n Grup A: 4 de juliol (dijous)  de 9,30 a 11 h 

Grup B: 4 de juliol (dijous)  d’11 a 12,30 h  

Alumnat que repeteix curs 5 de juliol (divendres) de 9,30 a 11 h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA 
MATRÍCULA 

PER AL CURS 2019-2020 
 

NOM DE L’ALUMNE/A: ......................................................................... 
 
CICLE: ......................................................CURS : ................................ 
 
   Treballo  No treballo 
 

Correu electrònic de la família en cas de ser menor d’edat: 
 
................................................................................................................ 
 
Correu electrònic de l’alumne/a: 
 
................................................................................................................ 
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1.- DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA: 

 
- Fotocòpia DNI alumne/a. (si l’heu renovat  l’últim any). 
- 2 Fotos tipus carnet. (Amb el nom, cognoms, cicle i curs apuntat darrere) 

- Aquest llibret complimentat. 

- Resguard de pagament de la quota de material del centre. 

- Resguard de pagament del preu públic per a cicles formatius de 
grau superior. 

- Imprès de Mòduls/Unitats Formatives a matricular degudament 
emplenat i signat. 
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2.- DADES PERSONALS 
 

Hi ha modificacions d’algunes de les seves dades (domicili, telèfon,...) 
respecte al curs passat? (En cas de resposta afirmativa,  indiqueu la modificació)          

[  ] Sí  [  ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORITZACIONS: (L’alumnat major d’edat només ha d’omplir el punt 3 i signar) 
 

El/la senyor/a ........................................................................................................... 
pare/mare, o tutor/a legal de l’alumne/a .................………………………………… 
de l’Institut Can Vilumara, autoritzo: (Marqueu amb una [X] l’opció que desitgeu). 

 
1. Al meu fill/a a participar en les sortides organitzades. 

[  ] Sí, autoritzo   [  ] No autoritzo 
 

2. Al fet que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies 
corresponents a activitats escolars: lectives, complementàries i 
extraescolars organitzades pel centre docent i publicades a les pàgines web 
del centre, mentre estigui matriculat/ada a Can Vilumara. 

   [  ] Sí, autoritzo  [  ] No autoritzo  
 
 

Signatura  
 

3. Jo, (nom de l’alumne/a) ............................................................................, 
major d’edat, autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies 
corresponents a activitats escolars: lectives, complementàries i 
extraescolars organitzades pel centre docent i publicades a les pàgines web 
del centre, mentre estigui matriculat/ada al nostre centre. 

   [  ] Sí, autoritzo  [  ] No autoritzo  
 
 

Signatura  

Notificació de canvis respecte al curs passat: 
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3.-QUOTA DE MATERIAL DEL CENTRE 

 
 

Cicle formatiu d’Integració Social (TIS) 1r: 80 € 2n: 60 € 

 

 
Si la matrícula és per unitats formatives (FCT també): 

 Per cada UF: 6 Euros 
 

La quota de material de centre inclou: assegurança escolar, dossiers, 
xerrades, material d’activitats i algunes sortides. No estan inclosos els llibres. 
 
L’alumne/a que tingui 28 anys o més, no ha de pagar l’assegurança escolar i, 
per tant, ha de pagar 1,12 euros menys. 
 
La quota de material de centre NO inclou: soci/sòcia de l’Associació 
d’Alumnat d’FP. En el cas de voler-ne ser i gaudir dels avantatges que això 
suposa cal adreçar-se a alumnatfp.canvilumara@gmail.com. 

 
 
Atenció: 
 

No oblideu portar els dos justificants de pagament (del material i del preu 
públic) en formalitzar la matrícula. 

mailto:alumnatfp.canvilumara@gmail.com
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4.- PREU PÚBLIC CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR  
 

Per la Resolució ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus 
públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els 
centres dependents del Departament d’Ensenyament fem les següents 
consideracions:  
 

 El preu de la matrícula per curs comprèn tots els mòduls i, si s’escau, el 
mòdul de formació en centres de treball. 

 L’alumne/a que es matriculi de tot el curs sencer ha de satisfer 
necessàriament el preu públic de matrícula per curs;  no podent-se en 
aquest cas pagar les unitats formatives per separat. 

 L’alumne/a pot optar per satisfer el preu públic de matrícula per curs, tot i 
que no hagi de matricular-se de la totalitat de mòduls que el componen.  

 L’alumne/a que es matriculi de mòduls de dos cursos diferents pot optar per 
satisfer el preu de la matrícula per un sol curs. 

 L’alumne/a que, en el curs acadèmic 2018-2019 no hagi promocionat de 
primer a segon curs, si bé es matricula d’algun mòdul o unitat formativa de 
segon curs, únicament ha de satisfer l’import de la matrícula corresponent 
al primer curs (per curs o per UF, a la seva elecció), i no ha de satisfer cap 
import pels mòduls de segon curs. 

 L’alumne/a que, en el curs acadèmic 2019-2020 segueixi el segon curs per 
haver  promocionat de primer curs a segon curs, amb algun mòdul o unitats 
formatives pendents de primer curs, només ha de satisfer l’import de la 
matrícula corresponent al segon, i no ha de satisfer cap import de les 
unitats formatives de primer. 

 L’import del preu abonat no es retornarà, llevat dels casos de força 
major, degudament justificats, independent de la voluntat de 
l’alumne/a, que li impedeixin l’obtenció del servei, acreditats 
documentalment. 

 

 
Quotes per a l’alumnat:  
 

 Preu curs sencer Quota de cada unitat formativa en cas de fer-ne 
soltes 

1r CURS 360 25 

2n CURS 360 25 
 

 

Demano pagament fraccionat. El 50% restant s’ha de fer efectiu no més tard 
del 4 de setembre perquè la matrícula sigui realitzada correctament. 
 

 
 

Signatura:  _______________________   data: ____________________ 
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5.- BONIFICACIONS 
 
Bonificacions. Tenen una bonificació del 50 per 100 dels imports dels preus 
públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables: 
 
Causa Document justificatiu 

a) Les persones membres de famílies 
nombroses classificades en la categoria 
general i les persones membres de 
famílies monoparentals. 

Original i fotocòpia del Títol de família 
nombrosa. 
 

b) Les persones que en el curs acadèmic 
anterior han obtingut una beca o ajut a 
l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport. 

Original i fotocòpia de la resolució individual 
d’atorgament de la beca. 

 
Exempcions. Estan exemptes dels preus públics: 
 
Causa Document justificatiu 

a) Les persones membres de famílies 
nombroses classificades en la categoria 
especial. 

Original i fotocòpia del Títol de família 
nombrosa. 

b) Les persones que posseeixin la 
declaració legal de minusvalidesa en un 
grau igual o superior al 33%. 

Original i fotocòpia del certificat de la 
minusvalidesa amb un grau igual o superior 
al 33%. 

c) Les persones subjectes a mesures 
privatives de llibertat. 

Original i fotocòpia del Certificat de 
l’Administració. 

d) Les víctimes d’actes terroristes, els 
seus cònjuges i els seus fills i filles. 

Original i fotocòpia del Certificat de 
l’Administració. 

e) Les persones membres d’unitats 
familiars que percebin la Renda Mínima 
d´Inserció. 

Original i fotocòpia del Certificat de 
l’Administració. 

f) Les persones víctimes de violència de 
gènere. 

Original i fotocòpia d’uns dels següents 
documents: 
a) Ordre de protecció judicial. 
b) Informe del Ministeri Fiscal que indiqui 

l’existència d’indicis que està sent 
objecte de violència. 

c) Sentència condemnatòria de la persona 
agressora. 

d) Certificat del Departament de Benestar 
Social i Família, o de l’Ajuntament o del 
centre d’acollida indicant la seva 
situació. 

 
Retorn del 50 per 100 del preu públic. 

 Els centres han de retornar el 50 per 100 de l’import del preu públic a l’alumnat que 
obtingui, per al mateix curs acadèmic, una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació i 
Formació Professional. 

 Aquest retorn no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a la bonificació prèviament 
aplicada. 

 Els/les alumnes que sol·licitin la beca han d’ingressar l’import del preu per matrícula que 
els correspongui, i un cop hagin obtingut la beca o ajut a l’estudi esmentats del Ministeri 
d’Educació i Formació Professional, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre. 
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NOM DE L’ALUMNE/A _____________________________________ 
 

6.- MÒDULS/UNITATS FORMATIVES A MATRICULAR DE 
PRIMER 

 

IMPORTANT: qualsevol mòdul o unitat formativa que es tingui previsió de 

convalidar també s’ha de matricular. 
 

Mòduls Professionals 
PRIMER 

Unitats Formatives Cursaré aquest curs 
EM MATRICULO 

01 Context de la 
intervenció social 

UF1 Marc de la intervenció social 
 

 

UF2 Necessitats de les persones en situació 
de discapacitat, de malaltia mental, 
drogodependència o altres addiccions 

 

UF3 Necessitats de les persones en situació 
de risc social d’infants i adolescents, 
violència masclista i violència familiar 

 

UF4 Necessitats de les persones en situació 
d’exclusió social, discriminació per raó de 
sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura 

 

02 Metodologia de la 
intervenció social 

UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat 
 

 

UF2 Disseny de projectes d’intervenció 
social 

 

UF3 Difusió de projectes d’intervenció social 
 

 

03 Promoció de 
l’autonomia personal 

UF1 Entrenament d’habilitats d’autonomia 
personal i social 

 

UF2 Intervenció en les activitats de la vida 
diària  

 

UF3 Intervenció en l’adquisició de les 
competències bàsiques de mobilitat i 
orientació 

 

UF4 Entrenament i l’adquisició de les 
habilitats socials 

 

UF5 Estimulació, manteniment i rehabilitació 
de les capacitats cognitives 

 

04 Inserció sociolaboral 

UF1 Context de la inserció laboral 
 

 

UF2 Entrenament en habilitats sociolaborals 
 

 

UF3 Treball amb suport 
 

 

09 Habilitats socials 

UF1 Habilitats de comunicació 
 

 

UF2 Dinamització de grups 
 

 

11 Formació i Orientació 
Laboral 

UF1 Incorporació al treball 
 

 

UF2 Prevenció de riscos laborals 
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NOM DE L’ALUMNE/A _____________________________________ 
 

7.- MÒDULS/UNITATS FORMATIVES A MATRICULAR DE 
SEGON 

 

IMPORTANT: qualsevol mòdul o unitat formativa que es tingui previsió de 

convalidar també s’ha de matricular. 
 

Mòduls Professionals 
SEGON 

Unitats Formatives Cursaré aquest curs 
EM MATRICULO 

05 Sistemes augmentatius i 
alternatius de comunicació 

UF1: Sistemes augmentatius i alternatius 
de comunicació 

 

06 Atenció a les unitats de 
convivència 

UF1 Intervenció en famílies 
 

 

UF2 Projectes d’intervenció en unitats de 
convivència 

 

UF3 Gestió de la unitat de convivència 
 

 

UF4 Intervenció en situacions de relacions 
abusives i de violència 

 

07 Suport a la intervenció 
educativa 

UF1: Suport a la intervenció educativa  

08 Mediació comunitària 

UF1 El servei de mediació 
 

 

UF2 Processos de mediació 
 

 

10 Primers auxilis 

UF1 Recursos i trasllat d’accidentats 
 

 

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús de 
desfibril·ladors 

 

UF3 Atenció sanitària d’urgència 
 

 

12 Empresa i iniciativa 
emprenedora 

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 
 

 

13 Projecte d’integració 
social 

UF1 Projecte d’integració social 
 

 

14 Formació en centres de 
treball 

UF1 Formació en centres de treball 
 

 

 
 
Avís important: L’alumne/a que hagi de fer algun canvi dels mòduls o UF 
marcats, haurà de notificar-ho a secretaria abans del dia 11 d’octubre. 
 
Signat a l’Hospitalet de Llobregat el _____ de __________ de 2019 
  
Signatura de l’alumne/a o del pare/mare/tutor/a en el cas de menors d’edat 
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8.- ALTRES OBSERVACIONS A TENIR EN COMPTE PER A 
L’EQUIP DOCENT DEL CICLE 
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9.- COM FER EL PAGAMENT DE LA QUOTA DE MATERIAL I 
EL PREU PÚBLIC 

 
La quota de material i el preu públic s’ha de fer en dos ingressos per separat. 
 
A. Cal fer un ingrés de la quota de material segons les següents instruccions: 

 

A qualsevol caixer del Banc de Sabadell introduint la targeta del vostre banc o 
caixa. Trieu l’opció Pagaments a tercers, marqueu el codi 4142, QUOTA, introduïu 
el CURS i NOM DE L’ALUMNE/A (Exemple: 2TIS Anna Garcia Pérez), introduïu la 
quantitat i lliureu el primer comprovant a la secretaria de l’institut amb la resta de la 
documentació. 

Per transferència bancària a través d’Internet al compte del Banc de Sabadell 

IBAN: ES74 0081 0238 0200 0135 6838 
Indicant a concepte: CURS i NOM DE L’ALUMNE/A  

Exemple: 2TIS Anna Garcia Pérez 

Si pagueu per finestreta en efectiu us cobraran comissió si no sou clients del Banc 
de Sabadell.  
Indiqueu a concepte: CURS i NOM DE L’ALUMNE/A  

Exemple: 2TIS Anna Garcia Pérez 
 

B. I cal fer també un altre ingrés en concepte de preu públic segons les 
següents instruccions: 
 

A qualsevol caixer del Banc de Sabadell introduint la targeta del vostre banc o 
caixa. Trieu l’opció Pagaments a tercers, marqueu el codi 4142, QUOTA, introduïu 
el CURS i NOM DE L’ALUMNE/A (Exemple: 2TIS Anna Garcia Pérez), introduïu la 
quantitat i lliureu el primer comprovant a la secretaria de l’institut amb la resta de la 
documentació. 

Per transferència bancària a través d’Internet al compte del Banc de Sabadell 

IBAN: ES74 0081 0238 0200 0135 6838 
Indicant a concepte: CURS i NOM DE L’ALUMNE/A  

Exemple: 2TIS Anna Garcia Pérez 

Si pagueu per finestreta en efectiu us cobraran comissió si no sou clients del Banc 
de Sabadell.  
Indiqueu a concepte: CURS i NOM DE L’ALUMNE/A  

Exemple: 2TIS Anna Garcia Pérez 
 

 
Atenció: 
 
No oblideu portar els dos justificants de pagament (del material i del preu públic) 
en formalitzar la matrícula. 
 

 


