DOCUMENTACIÓ PER FER LA MATRÍCULA:
•

Imprès de matrícula degudament emplenat.

•

Fotocòpia de Targeta Seguretat Social de l’alumne/a

•

Foto de l’alumne/a, se la farem en el centre en el moment de lliurar la matrícula.

•

Resguard d’ingrés bancari.

•

Full d’autoritzacions pel curs, degudament emplenat.

INGRÉS BANCARI
Inclou activitats extraescolars i l’assegurança escolar i material didàctic. Per facilitar als
alumnes la compra del material didàctic a emprar durant tot el curs a les matèries teòriques i
pràctiques, es sol·licita que l’alumne/a faci un ingrés bancari perquè el centre faci una
compra conjunta d’aquest tipus de material que resultarà més econòmica.

L’ingrés s’ha de fer en el compte corrent del centre:
Banc Mare Nostrum (Sa Nostra) ES18 0487-2162-11–2000001349

En el full d’ingrés s’ha d’indicar a Concepte: Material + (nom de l’alumne/a)

Curs complet / Repetidors tot el curs
Per 1r o 2n curs =

111’12 €

(Per majors de 28 anys) = 110 €

Mòduls solts a repetir
Consultar la quantia del ingrés a Secretaria

Durant el curs, si és necessari, l’alumne/a haurà de comprar eines o estris per a ús propi.

Si teniu cap dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres telefonant al 971350827

Horari d'oficina: de les 9’00 h. a les 14’00 h, de dilluns a divendres

AUTORITZACIONS FAMILIARS
Curs 2017/18

DADES DELS PARES / TUTORS
Nom i llinatges del PARE/tutor
Nom i llinatges de la MARE /tutora
Nom i llinatges de l’ALUMNE/A
Estudis i curs de l’alumne/a:

CF APGI __1r___ curs

Telèfon mòbil PARES per rebre missatges
Correu electrònic PARES per rebre missatges
de faltes d’assistència.

Autoritzacions
(indicau SI o NO a la casella, segons les opcions escollides):

SI/NO

Ús imatge personal en activitats del centre
Sortides escolars
Sortides durant l’esplai
Sortida a darrera hora en cas d’absència del professor
Trasllat al centre de salut
Administració de medicaments per indisposició lleu a petició de l’alumne
Encara que l’alumne és major d’edat, o ho serà durant el curs, els pares volem rebre
informació acadèmica del centre.

A ......... de......................... de 201____
Signatura de la mare/tutora

Signatura del pare /tutor

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PARES
MÒDUL DE FOTOGRAFIA
Per les característiques pròpies de la matèria Fotografia, a vegades es fa necessari que l’alumne/a
faci ús de cert material audiovisual i/o informàtic fora del centre i en horari no lectiu per realitzar
treballs proposats pel professor/a.
Pels alumnes que no en disposin d’aquest tipus de material, el centre se’l pot facilitar en préstec,
mitjançant un imprès d’autorització sol·licitat al professor de la matèria.
Per tant, com aquest material és el mateix que empren els alumnes a classe, i la seva pèrdua o
deteriorament impedirà el correcte desenvolupament de les classes a tot el grup, es demana que les
famílies emplenin la següent declaració de responsabilitat:
El/la sr/a ______________________________________________, com a pare / mare / tutor de
l’alumne/a _________________________________________ del

_1r_curs del cicle formatiu

d’Assistència al Producte Gràfic Imprès declara que, en cas que el seu fill/a sol·liciti el préstec
d’algun material audiovisual i/o informàtic de l’Escola, per emprar fora del centre i en horari no lectiu,
per realitzar treballs proposats pel professor durant el curs 2017/18, es compromet a fer-se
responsable dels possibles danys i pèrdua del material sol·licitat per l’alumne/a.

El pare / mare / tutor
(Signatura)

Signat: ______________________
(Nom i llinatges)

