MATRÍCULA CF GRAU MITJÀ
CURS 2018/19
(PRO02-I11)

MATRÍCULA:
ALUMNES INTERNS:

DEL 27 DE JUNY AL 3 DE JULIOL

ALUMNES NOUS:

6 DE JULIOL DE 12 A 13 H

Documentació que cal presentar:
•
•
•
•
•

Horari d’atenció al públic:
Matins, de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h

Imprès degudament omplert i signat.
Resguard de l’ingrés de pagament. Un cop formalitzada la matrícula no es tornaran els
diners en cap cas.
Important !!! Si algun alumne té germans al centre, heu de passar per secretaria on
se us informarà de l’import a pagar.
Pels alumnes que hagin acabat l’ESO: Resguard del títol de Graduat en ESO.
Repetidors de Cicles Formatius: presentar el Butlletí notes finals de l’últim curs.
CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ:
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

40 €
60€
100 €
35 €
135 €

Material general
Material específic del cicle
Total matrícula sense AMPA
Quota associació de pares i mares (una per família)
Total matrícula amb AMPA

Les quotes pagades no es retornaran en cap cas.

INSTITUT SANTA EUGÈNIA
MATRÍCULA 2n CFGM
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ
PAGAMENT MITJANÇANT ELS CAIXERS AUTOMÀTICS DE “la Caixa”
Amb la llibreta de “La Caixa” o amb targeta bancària. La llibreta ha de ser de “la Caixa”, la targeta pot ser de qualsevol Caixa o Banc.
Passos a seguir en el caixer: Introduir activador i

Clicar icona “Codi de barres” i passar el codi de barres

En cas de no haver llegit be el codi de barres.
Seleccionar

“col·legis i matrícules””

>>Amb el

codi de l’Entitat.

0

4

6

1

6

8

0

Omplir els espai en blanc següents, a l’espai “Codi Activitat” s’ha de posar el codi indicat:

Import:
Nom Alumne:

Cognoms, Nom

Codi Activitat:

1790

Un cop s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts, un per a la persona pagadora i l’altre per lliurar al Institut.

PAGAMENT PER LÍNIA OBERTA
Seleccionar Comptes > Transferències i traspassos > Pagaments a Tercers -> Fer un
nou pagament a Tercers
Cal imprimir el justificant i portar-lo a l’Institut amb la resta de documents

DATA LÍMIT DE PAGAMENT: 11 juliol

IMPORT A PAGAR
Quota del curs amb quota AMPA inclosa
Quota del curs sense AMPA
Unitats formatives soltes:
Un màxim de 4unitats formatives + FCT i AMPA
Un màxim de 4unitats formatives + FCT sense AMPA

Les quotes pagades no es retornaran en cap cas

135 €
100 €
75 €
40 €

CF de Grau Mitjàd’Instal·lacions frigorífiques i de climatització
Matrícula de: 1r

2n

curs.

* Matrícula d’unitats formatives soltes
* Per fer una matrícula d’unitats formatives soltes, renunciant a cursar una part del curs, cal el vist-i-plau del Cap d’Estudis de FP

OMPLIR PEL CENTRE

Registre PRO02-R11

INTERN

SI

NO

AMPA

SI

NO

UF’s / Crèdits solts
SI

NO

GERMANS AL CENTRE

DADES ALUMNE/A
NIF

PASSAPORT

TSI (Targeta sanitària Individual)

NIE
NASS (Número d’afiliació a la SS)

1r COGNOM

2n COGNOM

NOM

DATA NAIX.

PAIS NAIX.

NACIONALITAT

PROVÍNCIA NAIX.

MUNICIPI NAIX.

SEXE

ADREÇA

C. P.

MUNICIPI
ESO

PROVINCIA
PROVA D’ ACCÉS

CENTRE DE PROCEDÈNCIA

TEL. DOMICILI

TEL. URGÈNCIA

MÒBIL PARE

MÒBIL MARE

MÒBIL Missatges

Correu electrònic

DADES PARE / 1r TUTOR (OBLIGATORI)
NIF

PASSAPORT

NIE

1r COGNOM

2n COGNOM

NOM

ADREÇA

CP

MUNICIPI

Empresa on treballa i telèfon

NIVELL D’ESTUDIS:

PRIMARIS

SECUNDARIS

SUPERIORS

DADES MARE / 2n TUTOR
NIF

PASSAPORT

NIE

1r COGNOM

2n COGNOM

NOM

ADREÇA

CP

MUNICIPI
NIVELL ESTUDIS:

Empresa on treballa i telèfon
PRIMARIS

SECUNDÀRIS

SUPERIORS

Girona, ________ de/d’ __________________________ de l’any 2018
Signatura

Nota Informativa:
Les dades personals recollides s’integraran en una base de dades del Departament d’Educació 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

CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització
(Registre PRO02-R11)

Nom:

Cognoms:

Marca amb una X si fas tot primer, tot segon o si vols fer unitats formatives soltes
Primer

Segon

Soltes

Primer:

GM1FRI
M01 Tècniques de muntatge d'instal·lacions.
M01UF01 Representació gràfica
M01UF02 Tècniques de Mecanització i unions no soldades
M01UF03
Soldadures
M02 Instal·lacions elèctriques i automatismes
M02UF01 Representació gràfica
M02UF02 Muntatge i mecanització de quadres elèctrics
M02UF03 Automatització elèctrica cablada
M02UF04 Automatització programable
M07 Màquines i equips tèrmics
M07UF01 Balanç energètic d’instal·lacions tèrmiques
M07UF02 Instal·lacions frigorífiques i de climatització
M07UF03 Instal·lacions de calefacció i ACS
M07UF04 Cambres frigorífiques
M08 Formació i orientació laboral
M08UF01 Incorporació al treball
M08UF02 Prevenció de riscos laborals
M10 Anglès tècnic
M10UF01 Anglès tècnic

El segon curs està al full següent

(Registre PRO02-R11)

Segon:

GM2FRI
M03 Muntatge i manteniment d'equips de refrigeració comercial
M03UF01 Muntatge i posada en marxa d’equips de refrigeració comercial
M03UF02 Manteniment d’equips de refrigeració domèstics i comercials
M04 Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques industrials
M04UF01 Muntatge d’instal·lacions frigorífiques
M04UF02 Posada en marxa d’instal·lacions frigorífiques
M04UF03 Automatismes aplicats a les instal·lacions frigorífiques
M04UF04 Manteniment d’instal·lacions frigorífiques

M05 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització, ventilació i extracció
M05UF01 Muntatge i posada en marxa d’instal·lacions de climatització, ventilació i extracció
M05UF02 Automatització i regulació de les instal·lacions de climatització, ventilació i extracció
M05UF03 Manteniment de les instal·lacions de climatització, ventilació i extracció
M06 Configuració d'instal·lacions de fred i climatització
M06UF01 Configuració d’instal·lacions frigorífiques
M06UF02 Configuració d’instal·lacions climatització i ventilació

M09 Empresa i iniciativa emprenedora
M09UF01 Empresa i iniciativa emprenedora
M11 Síntesi
M11UF01 Síntesi
M12 Formació en centres de treball
M12UF01 Formació en centres de treball

IMPORTANT: En el cas de fer UF soltes o repetir, has de marcar amb una (x) totes les
unitats formatives que vols cursar

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ DEL PERMÍS D’IMATGE DURANT L’ESCOLARITZACIÓ
(majors de 14 anys)
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa
i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les
activitats esmentades.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
la direcció d’aquest centre demana l’autorització per poder publicar fotografies i vídeos on aparegui l’alumne o
l’alumna i hi sigui clarament identificable.
Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre (blocs/web/revistes) cal la corresponent cessió del
dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o d’aquells que n’exerceixen la pàtria potestat en
cas de minoria d’edat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat
de l’alumnat. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no aparegui clarament identificat i
s’estén a realitzacions com ara el treball de recerca de batxillerat i altres de similars.
_________________________________________________________________________________
Dades de l’alumne o l’alumna
_________________________________________________________________________________
Nom i cognoms de l’alumne o l’alumna

DNI/NIE/Passaport

_________________________________________________________________________________

Autorització: (Registre PRO02-R11)
1.

Que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i
extraescolars organitzades pel centre i publicades en:
-Pàgines web del centre:

□

SI

□

NO

- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu:
2.

□

SI

□

NO

Que el material elaborat per mi pugui ser publicat en els espais de comunicació del centre (blocs i espais web del
centre i revistes editades per aquest) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:
□

3.

SI

□

NO

Que en les pàgines web/blocs i revistes editades pel centre hi constin les meves inicials i el nom del centre:
□

SI

□

NO

__________________________________________________________________
Lloc i data
_____________________________________________________________________________________________________
Signatura de l’alumne o l’alumna

_____________________________________________________________________________________________________
D’acordambl’article 5è de laLlei orgânica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caracterpersonalus informem que lesdades que
essol·licitenenaquestimprèsseranincorporadesalfitxer “Alumnes de centres educatiusdependentsdelDepartament d’Educació” responsabilitat de laDirecciódel centre educatiu,
amblafinalitat de gestionarl’acció educativa, l’orientació acadêmica i professional, l’acció tutorial i de comunicacióamblesfamílies, l’avaluacióobjectivadelrendiment escolar, elcompromís
de l’alumnat i llursfamíliesenelprocèseducatiu i l’accésalsserveisdigitals i telemàticsfacilitatspelDepartament. La persona afectadapotexercirelsdrets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposiciódavant La Direcció Del centre educatiucorresponent.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Direcció del centre

AUTORITZACIÓ DADES ACADÈMIQUES (Només alumnat major d’edat)
(Registre PRO02-R11)

Nom: ..............................................................................................................
NIF/NIE/Passaport: ................................... Data naixement: .........................
AUTORITZO: Que les meves dades acadèmiques siguin facilitades per part de l’Institut a:
Només a mi:
Pare/tutor legal:
Altres:

Mare/tutora legal:

Ambdós:

............................................................................................................
(en aquets cas indicar nom i cognoms de la persona autoritzada)

Girona, ....... d .............................. de 201......
Signatura de l’alumne/a

AUTORITZACIÓ DE SORTIDES RELACIONADES AMB LES ACTIVITATS CURRICULARS
Autoritzo al meu fill/filla a participar en totes les sortides del seu curs i grup que figuren en la
Programació Anual de l’institut i aprovades pel Consell Escolar durant la seva escolarització
en aquest centre, el cost i les dates de les quals us farem arribar en el seu moment i,
assumeix les responsabilitats que puguin derivar-se d’un comportament inadequat del seu
fill/filla o tutorat/da,
Les activitats curriculars són considerades lectives i per tant l’assistència a les mateixes és
obligatòria per a tot l’alumnat. Formen part del currículum i tenen una valoració acadèmica.

(SI)

(NO) marcar el que convingui

Jo, ……………………………………………………………. Amb NIF o passaport
………………........................................................................................
(mare, pare o tutor)

Alumne/a .......................................................................... CURS ....... ESTUDIS
.................................................
Girona, ....... d .............................. de 201...
Signatura,

Enquesta sobre els processos d’informació i comunicació,i matriculació als
cicles formatius 2018-19
Per tal de millorar el servei relacionat amb tot el procés de preinscripció i matrícula, agrairem respongui de
forma totalment anònima a les següents preguntes.
1 - Nivell d’estudis pels que ha fet la matrícula (Marqui [X] la casella corresponent):
Cicles Formatius Grau Mitjà
Cicles Formatius Grau Superior

2 – Per què s’ha matriculat en aquest centre? (Marqui [X] la casella corresponent):
Pel prestigi que té
Perquè és l’únic que ofereix els estudis a la província
Per proximitat al meu domicili
Perquè no en coneixia cap més
Perquè conec persones que han vingut i han quedat satisfets del servei
Ns/Nc

3 - Puntuï de 0 (gens) a 10 (molt) les següents qüestions:(Marqui [X] la casella corresponent)
Qüestions

Puntuació

1. Agilitat en els tràmits de preinscripció

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ns/Nc

2. Agilitat en els tràmits dematriculació

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ns/Nc

3. Informació rebuda per part del centre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ns/Nc

4. Informació i atenció rebuda a secretaria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ns/Nc

4 – Com us ha arribat la informació relacionada amb els cicles formatius del nostre institut?
A través de la jornada de portes obertes
A través del propi institut: professorat, alumnat, fulletons, web
A través del centre en el que he cursat estudis el curs passat
A través de la recomanació de persones coneixedores del centre
A través dels mitjans de comunicació: ràdio, premsa, TV
A través de recursos d’internet: webs externes, xarxes socials, ...
Expojove
Gràcies per la seva col·laboració

