
Generalitat de Catalunya  
Departament d’Educació 
Institut Camí de Mar             MATRíCULA CURS 2019 / 2020     1r � 2n �   

 Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través del 
corresponent escrit dirigit al responsable de fitxer a Secretaria Acadèmica d’acord amb el 
que s’estableix a la LOPD 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. 
  
Per altra banda, i d’acord amb els principis de dades de caràcter personal, de la citada llei, 
no es destinaran aquestes dades a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a terceres parts. 
 

                                                  

 
� CFPS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) 
� CFPS Administración de Sistemas Informáticos en Re d, profesional 
Ciberseguridad (2n curs) (LOE) 
 

 
Dades personals  
DNI/NIE/Altres 1r Cognom 2n Cognom 
 
 

  

Nom (escrit igual que al DNI) Sexe Data Naixement Nacionalitat 
 
 

Home 
 

Dona 
   

Telèf. domicili  Telèfon mòbil 
obligatori 

Adreça postal C.P. 

 
 

   

Municipi Província Adreça electrònica 
 
 

  
 

 
Dades del pare / mare / tutor/a (només per l’alumnat menor d’edat)  
Parentesc DNI/Altre 1r Cognom 2n Cognom Nom 
Pare     
Mare     
Tutor / altres     
Adreça postal Municipi Província 
 
 

  
 

Adreça electrònica Telèfon de contacte 
 
 

 

 
TITULACIÓ FINALITZADA QUE 
DONA ACCÉS AL CICLE 
 

 

Centre de procedència :  
Nom del centre  Data d’acabament 

 
 
Calafell, .......... de/d’.............................. de 2019 

(signatura)  
en el cas de menors d’edat, la del pare/mare tutor legal 

................................................................................................................................................................... 
RESGUARD DE MATRÍCULA  
� CFPS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)2019/2 020 
� Administración de Sistemas Informáticos en Red, pe rfil profesional Ciberseguridad (2n curs) 
 
 

DNI/PASS 1r Cognom 2n Cognom Nom 
 
 

   

 
Calafell ,..... ...... de/d’.......................... de 2019 

     (Segell) 



 
 
 
 

Matrícula:  18 de juliol 2019 en horari de 10:00-13:00 h(vegeu 
documentació a aportar) per alumnes de preinscripció o nova 
incorporació 
Alumnes del centre ja podeu aportar la matrícula  
 
Documentació per formalitzar la MATRICULA: 
 

� Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor /a  (Si l'alumne o alumna és 
menor d'edat): 

� Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna. 
� Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària i ndividual).  
� Original i fotocòpia del resguard  del títol Acredi tat que dona accés als estuis ( 

Cicle Formatiu de GM acreditat, Batxillerat, Atres)  
� Una fotografia tipus carnet 
� Resguard de l’ingrés al compte de   

BBVA-CatalunyaCaixa        ES78 0182 4454 55 020001 2909 
 
 
Taxes a abonar a cicles de grau superior de formació professional (LOE) impartits en els 
centres dependents del Departament d'Ensenyament: 
 
•per curs: 360 euros (mireu les possibles bonificacions o exempcins) 
 •per unitat formativa: 25 euros 
    •mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros 
-50 € en concepte de material del curs  
 
POSEU el vostre nom i cognoms i afegiu MATRÍCULA CU RS de formació específic  per 
a l'accés als cicles de grau superior.   
 
Podeu fer un ingrés conjunt o per separat, però cal  que afegiu el vostre nom i cognoms 
 
 
Exempcions i bonificacions generals  

En el pagament de l'import de totes les taxes i els preus públics s'estableixen les bonificacions i 
exempcions generals següents: 

Bonificació del 50% de l'import per a: 

• membres de família nombrosa de categoria general i 

• membres de famílies monoparentals. 

• Persones que en el curs anterior han obtingut beca o ajut a l'estudi del Ministeri 
d'Educació* 

*Les persones que no hagin gaudit de beca o ajut a l’estudi en el curs anterior, però 
demanin una beca o ajut a l’estudi per al mateix curs acadèmic en què és matriculen, 
podran sol·licitar, un cop obtinguin l’atorgament de la beca o ajut, el reintegrament del 
50% de l’import de preu públic que hagin abonat a la matrícula. El reintegrament es 
farà efectiu presentant la documentació de l’atorgament no més tard del dia 31 del 
mes de juliol de l'any d'acabament del curs. 

Exempció del 100% del pagament per a: 

• membres de família nombrosa de categoria especial, 

• víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills), 

• persones amb discapacitat igual o superior al 33% i 

• infants o adolescents en acolliment familiar. 


