Segell i data:

CFPAM Sol·licitud de matrícula viva al CFPAM, curs 2016-2017
1.

Dades de l’alumne/a

Nom i cognoms

DNI / Passaport

Número targeta sanitària

Domicili

Núm.

Població

Codi postal

Telèfon1

Telèfon2

Nacionalitat

2.

Aturat

Horari laboral
Jubilat

Estudis realitzats (si no s’han finalitzat, indicar l’últim curs realitzat)

Professió

Lloc de naixement

Situació laboral
Treballa

Matí

Tarda

Vespre

Torns

Any finalització estudis i centre on s’ha cursat

Dades del pare, la mare, el tutor o tutora (ompliu-ho només en el cas de menors de 18 anys)

Nom i cognoms

DNI

Telèfon

Correu electrònic

Nom i cognoms

DNI

Telèfon

Correu electrònic

2.

Porta

Correu electrònic

Data de naixement

Sexe

Pis

Plaça assignada (marqueu la que correspongui amb una X al requadre de l’esquerra)
150,00 € *

Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
-

Mòdul presencial

15,00 €

-

Mòdul a distància (IOC)

12,00 €

Curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà (PACFGM)

150,00 € *

Curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior (PACFGS) -part comuna-

320,00 € *

Taller d’alfabetització

Matí

30,00 €

Tarda

Llengua catalana nivell 1 (Acolliment)

Matí

30,00 €

Tarda

Taller d’anglès inicial 1 (1,00 €/hora; 72 h).

72,00 €

Taller d’anglès inicial 2 (1,00 €/hora; 72 h).

72,00 €

Taller Practiquem l’anglès (1,00 €/hora; 72 h).

72,00 €

Taller d’informàtica inicial (1,00 €/hora; 72 h).

72,00 €

Taller d’informàtica 1r Trimestre: Mòbil i Internet (1,00 €/hora; 24h).

24,00 €

Taller d’informàtica 2n Trimestre: Tractament de la imatge i del so (1,00 €/hora; 24 h).

Dimarts

Divendres

24,00 €

Taller d’informàtica 3r Trimestre: Processador de textos -Word- (1,00 €/hora; 24 h).

24,00 €

Taller d’informàtica 1r Trimestre: Fulls de càlcul -Excel- (1,00 €/hora; 24 h).

24,00 €

Taller d’informàtica 2n Trimestre: Bases de dades -Acces- (1,00 €/hora; 24 h).

24,00 €

Taller d’informàtica 3r Trimestre: Presentació de continguts -PowerPoint- (1,00 €/hora; 24 h).

24,00 €
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*La quota del curs de preparació a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà (PACFGM), del curs de preparació a les proves
d’accés als cicles formatius de grau superior (PACFGS) i del graduat en educació secundària per a persones adultes (GES), es podrà
fraccionar en dos terminis, d’acord amb les condicions següents:
70% de la quota, en el moment de matriculació
30% restant, els primers 10 dies del mes de desembre

3.

Reduccions a la quota de matrícula i a la quota mensual base
Família nombrosa
Família monoparental

4.

Documentació que cal presentar



Original i fotocòpia del DNI.



Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI).



Si l'alumnat és menor d'edat s'ha de presentar:
o

original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones
estrangeres.

o

Original i fotocòpia del llibre de família (totes les pàgines escrites), o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

o

Sol·licitud i autorització a menors d’edat per cursar ensenyaments d’educació d’adults (demanar-la al CFPAM o a l’OAC).

Les dades d'identificació o de filiació d'alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre
de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar..


Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa i/o monoparental si s’al·lega aquesta condició per a la reducció de la quota.



L’alumnat que sol·licita ser admès al GES: document que lliura el Centre de Formació de Persones Adultes en el qual s’indiquen els
mòduls de l’educació secundària obligatòria per al curs 2016-2017.

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i 18 del seu
Reglament de desplegament (RD-1720/2007), s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer
d’Ensenyament, del qual és responsable l’Ajuntament del Masnou, i seran objecte de tractament amb la finalitat de gestionar i administrar els
processos derivats de la prestació del servei d’escola d’adults.
Les dades esmentades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho
autoritza una llei.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una instància adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC), al carrer de Roger de Flor, 23.

Autoritzo el Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou a utilitzar fotografies i/o enregistraments de les activitats del Centre on
pugui aparèixer la meva imatge, amb l’objectiu de difondre i promocionar els cursos i les activitats que es duen a terme en el centre.
En cas contrari, poseu una creu al requadre següent:

Data

Nom de la persona sol·licitant

Signatura de la persona sol·licitant

-

Els alumnes empadronats en un altre municipi satisfaran, en concepte de drets de matriculació, una quota superior al 20% dels preus
assenyalats en l’ordenança.

-

L’alumne, que, per qualsevol raó, es doni de baixa abans de la finalització del curs escolar, no tindrà dret a cap devolució.

-

En el cas que l’alumne hagi satisfet la quota de drets de matriculació i abans de començar el curs, sol·liciti ser donat de baixa per no
poder assistir-hi, l’Ajuntament, previ informe del departament corresponent i sempre que la plaça que deixa vacant sigui ocupada per una
altra persona, podrà retornar l’import corresponent al 80% de la quota satisfeta.

-

Si un/a alumne/a del CFPAM té la necessitat, un cop iniciat el curs escolar, de passar d’un curs a un altre amb un import diferent, podrà
fer-ho previ informe de la Regidoria, si escau, i sempre que aboni la diferència d’import o bé sol·liciti la devolució d’ingressos
corresponent.

-

Sense perjudici d'allò que s'estableix en els apartats anteriors, si la raó de la baixa al centre és imputable exclusivament a l'Administració
Pública, es procedirà a la devolució dels imports satisfets pel concepte de matrícula i, si fos el cas per no haver-se completat el mes, de
la part proporcional de la mensualitat corresponent al mateix, prèvia sol·licitud de l'interessat/la interessada.

Llegiu la resta de l’ordenança reguladora del preu públic 3 per ensenyaments especials en establiments municipals a www.elmasnou.cat
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