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Full de matrícula - Alumnes nous - CURS 2020-2021 

 CFPM ACTIVITATS COMERCIALS 

Treballes:                Sí                    No 

Últims estudis realitzats:                                                                         Any escolar: 

Calendari del procés de preinscripció i matriculació: 

Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 30 de juliol 

Matriculació: De l’1 al 7 de juliol 

 

Una vegada s’hagi publicat la llista definitiva d’admesos, els alumnes que hagin resultat assignats al 

centre hauran de finalitzar el procés de matriculació portant, junt amb aquest formulari,  els següents  

documents: 

 Resguard de la sol·licitud del títol de graduat en ESO (original i fotocòpia) o documentació 

que acredita el compliment dels requisits acadèmics exigibles. 

 Justificant d’ingrés al compte del BBVA per un import de 130 €. 

(Núm. compte :  ES81 0182 5440 1402 0183 1747 posant com a referència el nom i cognoms 

de l’alumne/a.) 

Aquest import inclou: 

 Assegurança escolar obligatòria. 

 Agenda escolar obligatòria. 

 Material compartit de diverses matèries que es demanaria individualment als alumnes. 

 Folis impresos com a material complementari (no dossiers). 

 Fiança bata de treball 

 Sortides curriculars 

 Carta de compromís educatiu 

 Autorització drets d’imatge alumne/a 

 Formació en alternança. Compromís i acceptació de les condicions de la formació 

 DNI Alumne/a, TSI Alumne/a, en cas d’alumnes menors DNI pare/mare i Llibre de família  

 

Cal fer arribar al centre (*) els documents de matrícula de l’1 al 7 de 
setembre   
(*) El Centre té una bústia a la porta principal o també ho podeu enviar per correu postal 

ordinari.  Us demanem que no ho envieu per mail 

Nom de l’alumne/a: __________________ Cognoms: _________________________ 

DNI: __________________ Adreça: _________________________ 

Codi postal: __________________ Població: __________________________ 

Telèfon fix: __________________ Mòbil alumne/a: _________________________ 

Mòbil pare: 

Mòbil mare: 

__________________ 

__________________                

Correu electrònic: 

Correu electrònic: 

__________________________ 

__________________________ 


