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Matriculació Educació infantil i ISO  
 
Data matricula del 19 al 23 de Juny.  
 
Documentació a presentar:  
 

- Sol·licitud dels mòduls a realitzar.  
- Sol·licitud dades personals. 
- Autorització de l’ús de la imatge (Major d’ edat i/o menor d’ edat).   
- Autorització progenitors.  
- Resum dels pagaments.  
- Justificant dels pagaments 

 
 Taxes matriculació 360€ nº de compte ES18 2100 4270 1122 0013 3632  

(Caixabank). 
 Material/AEO: 82,00 € nº de compte ES77 0182 9791 0702 0202 7735 de 

BBVA) 
 Quota AMPA: 15 € (nº de compte ES72 0182 5430 4002 0801 6243 de BBVA) 

 
 

- Fotocopia dels resguard del títol:  
 

 Batxillerat 
 CFGM 
 Prova d’accés.  
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MATRÍCULA EDUCACIÓ INFANTIL/INTEGRACIÓ SOCIAL 

Instruccions als alumnes 

D’acord amb l’ordre ENS/181/2012 de la Generalitat referent als preus públics per a la 

matrícula en els cicles formatius de grau superior heu de seguir les següents instruccions per 

tal de matricular-vos: 

 

1. Calcular l’import a pagar tenint en compte la taula amb els imports (Annex 1) i les 
taules de bonificacions i exempcions (Annexos 2 i 3). No es poden acumular dues 
bonificacions. 
 

2. Abonar l’import calculat en el compte corrent nº ES18 2100 4270 1122 0013 3632   de 

Caixabank. 
 

3. Tots els alumnes que tinguin plaça assignada presentaran tota la documentació 
necessària, inclòs el comprovant d’abonament en compte del preu de matrícula, 
dins el termini oficial ( 
 

4. Si es demana el fraccionament del pagament en dos terminis (juliol i setembre), 
s’abonarà en el primer termini (del 18 al 23 de juliol) el 50% de l’import. En cas que 
no es faci el pagament en els terminis indicats i es presenti el justificant al centre, 
no es formalitzarà la matrícula i es perdrà el dret a la reserva de la plaça 
adjudicada. L’alumne que no ingressi el segon termini serà donat de baixa 
d’ofici i no se li retornarà l’import que hagués ingressat en el primer termini.  

 

 
5. L’import del preu abonat no es retornarà, llevat dels casos de força major 

independent de la voluntat de l’alumne que li impedeixin l’obtenció del servei, 
acreditats documentalment.  
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Forma d’acreditar el pagament del preu públic  

 

QUI?  

 

L’alumne major d’edat, o els seus representants legals si és 

menor d’edat  

 

 

ON?  

 

En el compte corrent del centre  

 

 

QUANT?  

 

La quantitat exacta corresponent a la seva matrícula, per curs 

sencer, o per crèdits o unitats formatives  

 

 

QUAN?  

 

Termini: del 19 al 23 de Juliol de 2020 

Segon termini (en cas de pagament fraccionat): del 1 al 5 de 

setembre de 2021 

 

 

JUSTIFICANT  

 

Resguard d’abonament bancari corresponent, lliurat a la 

secretaria del centre en el moment de formalitzar la matrícula.  

En cas de no aportar el justificant d’abonament en el compte del 

centre, l’alumne no podrà formalitzar la seva matrícula i, una 

vegada expirat el termini oficial de matriculació, haurà perdut el 

dret a la seva plaça. Si no s’acredita l’ingrés del segon termini, el 

centre tramitarà d’ofici la baixa de l’alumne i no li ha de retornar 

l’import ingressat en el primer termini.  
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Annex 1. Taula d’imports 
 

 
 

Títols LOE Import ordinari  
Amb bonificació  

(50%)  
Exempció  

Matrícula per curs  360,00  180,00  0  

Matrícula per unitat 

formativa (1) 
25,00  12,50  0  

Matrícula en el 

mòdul de Formació 

en centres de 

treball (2) 

25,00  12,50  0  

 

 

(1) L’alumne fa una matriculació parcial quan es matricula per crèdits o unitats formatives 
soltes. Quan, aplicant la taula de preus per crèdits o unitats formatives soltes, resulti 
un import superior al preu aplicable per matrícula completa en el mateix curs en què es 
matricula, l’alumne podrà acollir-se a l’import per curs complet.  
 

(2) L’alumne  repetidor de FCT (la va suspendre el curs 2020/21) ha de tornar a pagar-la. 
L’alumne matriculat en el curs 2020/21 que completa o inicia FCT el curs 2021/22 no 
l’ha de pagar si ja ho va fer el curs anterior. 
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Annex 2. Taula de bonificacions i exempcions 

 

 

Bonificacions  Causa  Document justificatiu  

 

Tenen una 

bonificació del 50 

per 100 dels 

imports dels preus 

públics, sense que 

ambdues 

bonificacions siguin 

acumulables  

a) Les persones membres de famílies nombroses 

classificades en la categoria general i les persones 

membres de famílies monoparentals (tant categoria 

general com especial).  

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.  

Nota: Les persones no incloses en l’apartat b) però 

que demanin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport en el mateix curs 

acadèmic en què cursen el cicle formatiu, consulteu 

l’Annex 3.  

Resolució individual 

d’atorgament de la beca  

   

Exempcions  Causa  Document justificatiu  

 a) Les persones membres de famílies nombroses 

classificades en la categoria especial.  

Títol de família nombrosa  

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de 

minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.  

Certificat de la 

minusvalidesa amb un grau 

igual o superior al 33%.  

c) Les persones subjectes a mesures privatives de 

llibertat.  

Certificat de l’Administració  

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i 

els seus fills.  

Certificat de l’Administració  

e) Les persones membres d’unitats familiars que 

percebin la Renda Mínima d’Inserció.  

Certificat de l’Administració  
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f) Les persones víctimes de violència de gènere. Un dels documents 

següents:  

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 en què s’indica la 

seva situació  

 

Annex 3 

 

Bonificació del 50 per 100 del preu públic per a les persones que obtinguin 

una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en el 

mateix curs acadèmic en què cursen el cicle formatiu.  

Aquesta bonificació s’aplica a les persones que no tenien la condició de becaris en 

el curs immediatament anterior però que obtenen la beca o l’ajut en el mateix curs 

acadèmic en què estan cursant un cicle de grau superior.  

Les sol·licituds de beca es solen resoldre cap al mes de maig, és a dir, a final de 

curs.  

Per aquest motiu, l’operativa és la següent:  

1r. L’alumne que vol demanar la beca ha d’ingressar el preu públic en el període 

de matrícula.  
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2n. Un cop l’alumne rebi la resolució per la qual se li reconeix la beca, aporta la 

documentació al centre.  

3r. El centre li retorna el 50% del preu públic. (El pot retornar fins al 31 de juliol de 

2019.) Aquesta devolució del 50% no és acumulable a la bonificació del 50% per 

família nombrosa de categoria general o per família monoparental. 
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Autorització progenitors 

En/Na ...................................................................................................... amb NIF 

............................................................ alumne/a del grup ............................................... (Cal indicar el CF, si 

s’escau; Nivell i Grup), major d’edat (........................... Data de naixement).  

AUTORITZO els meus tutors legals a comunicar-se amb el tutor/a del grup classe, amb la Junta 

Directiva i/o a rebre qualsevol tipus d’informació relativa al meu expedient acadèmic. 

 

 

 

 

         (Signatura de l’alumne/a) 

Ripollet, ........... de/d’ ............................... de 20...... 

En qualsevol moment l’alumne pot revocar aquesta autorització fent la petició per escrit, amb registre d’entrada, i lliurant-la a la 

secretaria del centre a l’atenció de la Coordinació d’FP. Les dades personals consignades en aquesta autorització no seran 

subministrades a tercers, excepció feta d’allò que indiqui la legislació vigent. 
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AUTORITZACIÓ DE SORTIDES FORA DEL CENTRE  
 

En/na  _______________________________________________________________ 

amb DNI ________________ o passaport ________________ , pare/mare/tutor/a 

legal de l’alumne/a___________________________________ de ______________ 

 
AUTORITZA 

Que l’alumne/a esmentat/da assisteixi durant tots els cursos que serà al 

centre 

 a les activitats aprovades pel Consell Escolar que es realitzin fora del   recinte de 

l’institut,  

 a les activitats aprovades per la direcció del centre que es realitzin dins   del 

terme municipal de Ripollet, 

 i a totes aquelles altres activitats que excepcionalment autoritzi la  direcció 

del centre. 

Si durant la seva escolarització en el centre canvieu de parer, ho heu de comunicar a 

la direcció.  

Ripollet,______ d _______________ de 20__ 

 

 

 

 

Signatura del pare/mare/tutor/a 
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Dades AMPA 

L’ Associació de mares i pares de l’institut (AMPA) per tal de comunicar-se amb 

més facilitat amb vosaltres sol·licita les següents dades: 

 

- Nom i cognoms de l’alumne: ____________________________ 

- Nom i cognoms del pare:      ____________________________ 

- Nom i cognoms de la mare:  ____________________________      

- Telèfon mòbil:                        ___________________________ 

- Adreça de correu electrònic: ____________________________ 

També demana, si ho considereu convenient,  una autorització dels drets 

d’imatge del vostre fill/a: Benvolguts pares/mares: 

En/na    

________________________________________________________________ 

amb DNI/NIE _______________________ o passaport ___________________ 

autoritzo que la imatge del meu fill/a 

_________________________________________________ 

pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars organitzades 

pel centre docent i publicades a la pàgina web de l’AMPA 

Signatura del pare/mare/tutor legal 

Ripollet, ______ de __________________ de 2019 
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AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE LA IMATGE ALUMNAT MAJOR D’EDAT 

 

L’INS Lluís Companys disposa a internet d’un espai web (www.institutlluiscompanys.org) on 

informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 

En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en 

grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per 

la Llei 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 el consentiment als pares, mares o tutors 

legals per poder publicar fotografies on apareguin els vostres fills i filles i on siguin clarament 

identificables. 

autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies o imatges corresponents a 

activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i 

publicades en: 

 pàgina web del centre i plataforma del centre, 
 revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu 
 fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu. 

 

També autoritzo que el material elaborat per mi pugui ser publicat en els espais de 

comunicació  (blogs i espais web del centre i revistes editades pel centre) amb finalitat de 

desenvolupar l’activitat educativa. 

                    □   SÍ                  □    NO 

Ripollet, _____ d _____________ de 2019 

Signatura. 

 

Nom i cognoms alumne/a: 

____________________________________________________________________________ 

de __________________ (grup), amb DNI o passaport_______________________________ 
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AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE LA IMATGE  ALUMNAT MENOR D’EDAT 

 

Nom i cognoms alumne/a: 

___________________________________________________________________ 

Benvolguts/des pares i mares, 
 

L’INS Lluís Companys disposa a internet d’un espai web 
(www.institutlluiscompanys.org) on informa i fa difusió de les seves activitats 
escolars lectives, complementàries i extraescolars. 

En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en les quals apareguin, 
individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 
regulat per la Llei 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 el 
consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on 
apareguin els vostres fills i filles i on siguin clarament identificables. 

En /na________________________________________ (pare/mare/tutor/a legal),amb 
DNI o passaport ______________________, autoritzo que la imatge del meu fill/a 
esmentat més amunt pugui aparèixer en fotografies o imatges corresponents a 
activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i 
publicades en: 

 pàgina web del centre i plataforma del centre, 
 revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu 
 fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu. 

 

També autoritzo que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en els 
espais de comunicació  (blogs i espais web del centre i revistes editades pel centre) 
amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa. 

 

                    □   SÍ                  □    NO 

 

Ripollet, _____ d _____________ de 20__ 
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Registre d’ ingressos. 
 
L’alumne: 
 
1r cognom ...................................................... 

2n cognom ..................................................... 

Nom ............................................................... 

DNI ................................................................ 

 
Ha ingressat .................................. € en concepte de: 
 
 
 
Tipus de matrícula 

□ 1r Curs, matrícula per curs sencer 

□  2n Curs, matrícula per curs sencer 

□ 1r Curs, matrícula parcial 

□ 2n Curs, matrícula parcial 

 
 
 
Tipus de pagament 

□  Sense bonificacions ni exempcions 

□  Amb bonificació del 50% 

□ Amb exempció 

 
 
 
Pagament fraccionat 

□ SÍ 

□ No 
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Sol·licitud dades personals 

El professorat de cicles formatius, per tal de comunicar-se amb més facilitat amb 
vosaltres, sol·licitem les següents dades: 

 Nom i cognoms de l’alumnat 
_________________________________________________________________ 

 Adreça completa 
_________________________________________________________________ 

 Telèfon mòbil 
_______________________________________________________________ 

 Adreça de correu electrònic 
_________________________________________________________________ 

 Data de naixement 
_________________________________________________________________
_________ 

 Nº afiliació a la Seguretat Social 
_________________________________________________________________ 

 Indica com has conegut el nostre centre: 
o Departament d’Educació 
o Pàgina web de l’institut. 
o Amics o familiars. 
o Premsa. 
o Fira de la FP de Sabadell. 
o Altres: 

___________________________________________________________
___ 

 

NOTA INFORMATIVA: Si durant aquest curs vols realitzar les FCT, cal que adjuntis als 
documents de la matrícula el certificat de delictes de naturalesa sexual. 
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SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ D’ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 
L’alumne/a    
 
D.N.I      Telèfon  a efectes de contacte   
 
Adreça   
 
Municipi         Província   
 
Codi Postal 
 

EXPOSA : 
1. Que ha cursat  estudis:                                                                                                                                  

 
En el cicle formatiu:                  

  

De :   GRAU MITJÀ    GRAU SUPERIOR   
 

Que està matriculat a   
  

 
      En el cicle formatiu:                  
  

De    GRAU MITJÀ    GRAU SUPERIOR   
 

SOL·LICITA LA CONVALIDACIÓ DELS SEGÜENTS MÒDULS : 

Nº mòduls Nom del mòdul 
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Presenta la següent documentació: 

 

   Fotocòpia del D.N.I. 

  Certificació dels estudis realitzats  (original o fotocopia compulsada), expedida 
per un centre oficial, on es faci constar els ensenyaments cursats i per cadascun 
dels mòduls professionals, convocatòria en la que han estat superats i qualificació 
obtinguda. 

 
Ripollet,  a  _____    de ____________________   200___ 
 
 
 

                              
    
 
 
EL DIRECTOR/A:  __________________Signatura:  _________________ 
 

 


