CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

MATRÍCULA CURS 2021- 2022
DADES PERSONALS
Nom i cognoms

Adreça
Població

Codi Postal

E-mail

Telèfon mòbil

Data de naixement

        

Nacionalitat

NIF/NIE

Targeta sanitària

Nº INSS

Població

Centre de procedència
Com ens has conegut? Pots marcar més d'una opció
A través d'un conegut o familiar

Web Departament d'Ensenyament

Pàgina web

Xarxes (Facebook, Instagram...)

Sóc Alumni

Web Escoles Institució

Cercant a Google

Web Entitats/Ajuntament

Mitjans de comunicació

Altres (especificar)

DADES MARE, PARE O TUTOR/A (només en cas de ser menor d'edat al formalitzar la inscripció)
Nom i cognoms

E-mail

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Nom i cognoms

E-mail

MODALITAT D'ACCÉS AL CICLE
ESO o equivalent

Batxillerat o equivalent

Prova accés o ensenyaments

Diplomatura i llicenciatura

Un altre CFGM

substitutius Un altre CFGS

Altres (especificar)
Recomanat per
Lloc i data

Signatura1

1.L’imprès l’ha de signar el sol·licitant. Declaració: ˝Amb la signatura del present document manifesto acceptar i donar compliment a la
normativa interna de funcionament de la Institució Familiar d'Educació SA a l’hora que accepto també el règim econòmic establert˝.
Autorització d'ús de dades de caràcter personal. En virtut del que s'estableix en els arts. 6, 7, 13 i / o 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016 (RGPD), INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, SA, informa que les dades obtingudes a través del present formulari seran tractats en virtut de la condició d'alumne/a
matriculat en el centre. Les dades personals s’incorporaran a un fitxer degudament enregistrat, el responsable del qual és Institució Familiar d’Educació, S.A., amb domicili al Pg
Manuel Girona, 73 ( 08034) Barcelona. Les dades es tractaran amb la finalitat de posar-nos en contacte amb vosaltres per facilitar-vos la informació que ens heu sol·licitat i si s’escau,
realitzar les gestions necessàries durant el procés d’admissió. Aquestes dades seran conservades mentre l'alumne continuï la seva relació amb el centre, d'acord amb les exigències
normatives i/o fins a la prescripció de les accions legals que poguessin derivar-se. Si ho desitja pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD), revocar el consentiment
facilitar i/o exercir els seus drets d'accés, rectiﬁcación, supressió, oposició, limitació del tractament i / o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit en l'adreça: Passeig Manuel
Girona, 73, baixos, 08034, Barcelona o al correu electrònic dpd@institucio.org. La signatura del present document implica el consentiment de la captació i el tractament de les dades
de caràcter personal amb la finalitat anteriorment exposada.

INSTITUCIÓ DUAL INFANTIL 93 619 12 44 dual@institucio.org htpps://instituciodualinfantil.org
C/ Nicaragua, 20 08195 VALLDOREIX- SANT CUGAT DEL VALLÈS

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

MATRÍCULA CURS 2021- 2022
CONDICIONS GENERALS
Instruccions per formalitzar la matrícula: s’han de completar totes les dades requerides al formulari i per a les sol·licituds
emple-nades a mà, cal utilitzar la lletra majúscula i bolígraf.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
Amb caràcter general:
• Original i fotocòpia del DNI o passaport del/de la sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas
de persones estrangeres.
• Original i fotocòpia de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) del/de la sol·licitant.
• 2 fotos de carnet recents.
• Justificant del pagament de la matrícula (en cas d'haver-la fet per transferència bancària)
• Original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions de batxillerat o certificat acadèmic de les
qualificacions obtingudes al batxillerat o altres estudis que permeten l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
• Certificat de la qualificació obtinguda a la prova d’accés (només si s’ha optat per aquesta modalitat d’ingrés als Cicles
Formatius de Grau Superior).
• El sol·licitant procedent d’estudis estrangers ha de presentar còpia compulsada de la credencial/resolució
d’homologació o convalidació on consti la qualificació mitjana obtinguda.

CONDICIONS DE PAGAMENT/FINANÇAMENT DEL CICLE
• S'ha de realitzar un pagament de 430€ en el moment de fer la matrícula de cadascun dels cursos del cicle. El pagament
s'ha de fer mitjançant transferència bancària al compte del Banc Sabadell: ES63 0081 5154 2400 0105 6808, indicant el
nom i cognoms de l'alumne).
• Un cop efectuat el pagament de la matrícula, l’import de la mateixa no serà retornat.
• Es podrà finançar el cicle en 18 quotes de 380€ (9 per curs d'octubre a juny).
• Es podrà fer un pagament únic del curs amb un descompte del 5%.
Pagament en 18 quotes amb domiciliació bancària

EFECTES DE L'IMPAGAMENT DE LA MATRÍCULA
El fet de no pagar la matrícula comportarà la pèrdua automàtica dels drets adquirits al formalitzar la sol·licitud de
preinscripció sense necessitat de preavís per part de la Institució Familiar d'Educació.

ANUL·LACIÓ DELS CURSOS
Institució Familiar d'Educació S.A. es reserva el dret d’anul·lar aquells cursos que no assoleixin el nivell d’ocupació
previst. En aquest cas, l’alumnat afectat serà informat degudament i podrà inscriure’s en qualsevol altre curs amb places
lliures o sol·licitar el retorn dels pagaments realitzats.
Signatura:

Autorització d'ús de dades de caràcter personal.(QYLUWXWGHOTXHV HVWDEOHL[HQHOVDUWVLRGHO5HJODPHQW 8( GHO3DUODPHQW(XURSHXLGHO&RQVHOOGH
G DEULO GH  5*3'  Ζ167Ζ78&Ζ )$0Ζ/Ζ$5 'ȇ('8&$&Ζ 6$ LQIRUPD TXH OHV GDGHV REWLQJXGHV D WUDY«V GHO SUHVHQW IRUPXODUL VHUDQ WUDFWDWV HQ YLUWXW GH OD FRQGLFLµ G DOXPQHD
PDWULFXODW HQ HO FHQWUH /HV GDGHV SHUVRQDOV VȇLQFRUSRUDUDQ D XQ ILW[HU GHJXGDPHQW HQUHJLVWUDW HO UHVSRQVDEOH GHO TXDO «V ΖQVWLWXFLµ )DPLOLDU Gȇ(GXFDFLµ 6$ DPE GRPLFLOL DO 3J
0DQXHO*LURQD  %DUFHORQD/HVGDGHVHVWUDFWDUDQDPEODILQDOLWDWGHSRVDUQRVHQFRQWDFWHDPEYRVDOWUHVSHUIDFLOLWDUYRVODLQIRUPDFLµTXHHQVKHXVROyOLFLWDWLVLVȇHVFDX
UHDOLW]DUOHVJHVWLRQVQHFHVV¢ULHVGXUDQWHOSURF«VGȇDGPLVVLµ$TXHVWHVGDGHVVHUDQFRQVHUYDGHVPHQWUHO DOXPQHFRQWLQX±ODVHYDUHODFLµDPEHOFHQWUHG DFRUGDPEOHVH[LJªQFLHV
QRUPDWLYHVLRILQVDODSUHVFULSFLµGHOHVDFFLRQVOHJDOVTXHSRJXHVVLQGHULYDUVH6LKRGHVLWMDSRWFRQWDFWDUDPEHO'HOHJDWGH3URWHFFLµGH'DGHV '3' UHYRFDUHOFRQVHQWLPHQW
IDFLOLWDULRH[HUFLUHOVVHXVGUHWVG DFF«VUHFWLȴFDFLµQVXSUHVVLµRSRVLFLµOLPLWDFLµGHOWUDFWDPHQWLRSRUWDELOLWDWGHOHVGDGHVPLWMDQ©DQWHVFULWGLULJLWHQO DGUH©D3DVVHLJ0DQXHO
*LURQDEDL[RV%DUFHORQDRDOFRUUHXHOHFWU´QLFGSG#LQVWLWXFLRRUJ/DVLJQDWXUDGHOSUHVHQWGRFXPHQWLPSOLFDHOFRQVHQWLPHQWGHODFDSWDFLµLHOWUDFWDPHQWGHOHVGDGHV
GHFDU¢FWHUSHUVRQDODPEODILQDOLWDWDQWHULRUPHQWH[SRVDGD
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CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

FULL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Sr./a.

amb NIF/NIE

, i domicili

a

, com a

titular del compte:
IBAN

ENT

OF

DC

CC

en el Banc o Caixa

, Sucursal

de
Sol·licita la domiciliació dels rebuts de la Institució Dual Infantil en aquest compte.
A

, el

de 20

Signatura

Autorització d'ús de dades de caràcter personal. En virtut del que s'estableix en els arts. 6, 7, 13 i / o 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016 (RGPD), INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, SA, informa que les dades obtingudes a través del present formulari seran tractats en virtut de la condició d'alumne/a
matriculat en el centre. Les dades personals s’incorporaran a un fitxer degudament enregistrat, el responsable del qual és Institució Familiar d’Educació, S.A., amb domicili al Pg
Manuel Girona, 73 ( 08034) Barcelona. Les dades es tractaran amb la finalitat de posar-nos en contacte amb vosaltres per facilitar-vos la informació que ens heu sol·licitat i si s’escau,
realitzar les gestions necessàries durant el procés d’admissió. Aquestes dades seran conservades mentre l'alumne continuï la seva relació amb el centre, d'acord amb les exigències
normatives i/o fins a la prescripció de les accions legals que poguessin derivar-se. Si ho desitja pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD), revocar el consentiment
facilitar i/o exercir els seus drets d'accés, rectiﬁcación, supressió, oposició, limitació del tractament i / o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit en l'adreça: Passeig Manuel
Girona, 73, baixos, 08034, Barcelona o al correu electrònic dpd@institucio.org. La signatura del present document implica el consentiment de la captació i el tractament de les dades
de caràcter personal amb la finalitat anteriorment exposada.
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