INSTRUCCIONS PER A LA MATRICULACIÓ AL CURS DE PREPARACIÓ PER
A LA INCORPORACIÓ A CFGS
El pagament no es pot fraccionar
Documentació a aportar
• Original i fotocòpia del Resguard del títol del CFGM
• Original i fotocòpia del DNI/NIE de l'alumne
• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
• Resguards dels ingressos realitzats al Banc de Santander
•
En cas de bonificació/exempció, documents justificatius
Instruccions per la matrícula en el curs de preparació per a la incorporació als
cicles de formació professional inicial de grau superior
Per matricular-se, l'alumne/a ha de justificar el pagament del preu públic corresponent. Cal seguir
els següents passos:
1. Recollir els impresos de matriculació disponibles a la secretaria/consergeria de l’Institut.
2. Comprovar si li és aplicable algun dels supòsits de bonificació o exempció, i preparar els
documents justificatius.
3. Calcular l’import i abonar els imports del preu resultant els comptes bancaris indicats

• L'import d'inscripció pel curs 2017/18 serà de 50 € i caldrà realitzar l'ingrés al compte
corrent de l'Institut Nicolau Copèrnic
(Aquesta quota inclou els següents serveis al centre: Assegurança escolar i material escolar)

•

Preu public del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior: 240 € i
caldrà realitzar l'ingrés al compte corrent de l'Institut Nicolau Copèrnic

Informació

per

a

l'entitat

bancària

Atenció:
Com a concepte de l'ingrés heu d'indicar : CIS_Nom i cognoms de l'alumne

C/C Institut Nicolau Copèrnic:
Banc de Santander. Av Josep Terradellas, 32
Horari: 8:30 a 10:30
ES48 0049 6005 4126 1603 9649

•

(Per fer-se soci de l'AMPA, la quota serà de 36 € i caldrà realitzar l'ingrés al compte de
l'AMPA
(Recordeu que ser soci de l'AMPA dóna dret a descomptes en les inscripcions a les activitats extraescolars.)

Informació

per

a

l'entitat

bancària

C/C AMPA :
BBVA: ES55 0182 8110 4002 0217 2062

4. Portar a la secretaria de l’institut la següent documentació:
• Els impresos de matriculació complimentats i altra documentació sol·licitada pel centre.
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• El comprovant d'haver abonat l'import de matrícula que li correspongui en el compte corrent
de l'institut.
• Els justificants de la bonificació o exempció practicada, si s'escau.
Supòsit de bonificació
En el supòsit següent s’aplica una bonificació del 50% de l’import del preu de matriculació:
Causa de bonificació
Document justificatiu
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la
Títol de família nombrosa
categoria general i les persones membres de famílies monoparentals.

Supòsits d’exempció total de preu
Les persones incloses en una de les causes següents quedaran exemptes de pagar el preu públic
per matriculació, i hauran d’aportar a la secretaria de l’institut el document original justificatiu de
la causa d’exempció.
Causa
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades
en la categoria especial.
b) Les persones que posseeixin la declaració legal de
minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus
fills i filles.
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Document justificatiu
Títol de família nombrosa
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FULL DE MATRÍCULA AL CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ
A CCFFGS 2017/18
DNI/NIE: _________________________________________
Nom: __________________________

Cognoms: ____________________________________________

Data Naixement: _____________________

Nacionalitat: ____________________

Adreça : _____________________________________
Codi postal : ___________

Municipi : ____________________

Telèfon 1: ________________

Telèfon 2: ________________

Correu electrònic de contacte : _________________________

Nom i cognoms : ___________________________________________
 Curs de preparació per a la incorporació a Cicles Formatius de Grau Superior

Matricula completa
Preu per curs

240 €

Quota pròpia de centre

50 €

Total

290 €

-----------"D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer alumnes_centre, del qual
és responsable l'INS Nicolau Copèrnic. La finalitat és exercicir de la funció educativa i orientadora, i autoritza expressament al responsable del fitxer el
tractament de les dades amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a (direcció
del centre/servei educatiu), (adreça del centre/servei educatiu)."
D’acord amb la disposició addicional 23 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació els centres podran recollir les dades personals que siguin
necessàries per a l’exercici de la funció educativa i orientadora, sense demanar-ne el consentiment.
La incorporació d’un alumne a un centre educatiu implica el consentiment per al tractament de les seves dades i, quan escaigui, la cessió de dades
procedents del centre on hagi estat escolaritzat anteriorment.
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