Generalitat de Catalonha
Departament d’Ensenhament
I.N.S. d’Ostalaria Les-Val d’Aran

Imprès matricula oficial CURS 2018-19
Ensenyament matriculat: ___________________________
Dades personals de l’alumne/a
DNI/Passaport
Sexe H/D

Cognoms i nom
Data de naixement

Núm. TIS

Lloc de naixement

Adreça durant el curs

Província de naixement

Municipi i Localitat

Telèfon (casa-particular)

Telèfon mòbil (alumne/a)

Codi postal

Correu electrònic (alumne/a en majúscula)

Dades dels estudis
Últims estudis realitzats

Centre i localitat

Titulació que presenta per accedir al cicle

Centre que l’ha expedit i localitat

Dades dels pares o tutors legals
DNI

Nom i cognom del 1r tutor/a (pare, mare o tutor/a legal)

Telèfon

DNI

Nom i cognom del 2n tutor/a (pare, mare o tutor/a legal)

Telèfon

Adreça familiar

Correu electrònic
(majúscula)

Municipi i Localitat

Telèfon del domicili familiar

Correu electrònic
(majúscula)

Codi postal

Altres telèfons de contacte

Lloc, data i signatura

Adjuntar resguard bancari del pagament dels 50€ en concepte de material d’inici de curs, taquilla i
assegurança escolar obligatòria. Cal indicar el nom de l’alumne
BANC LA CAIXA
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Generalitat de Catalonha
Departament d’Ensenhament
I.N.S. d’Ostalaria Les-Val d’Aran

Adjuntar la següent documentació segons l’estudi:

MATRÍCULA CFGM CUINA I GASTRONOMIA / PFI auxiliar Cuina-Restaurant
→ Full imprès matricula.
→ Resguard pagament despeses d’inici de curs: 50€, compren taquilla i assegurança escolar obligatòria.

La transferència s’ha de realitzar com a molt tard el 06/07/18:
Nº COMPTE: ES41. 2100 0036 5402 0005 9542 on s’ha d’indicar el nom de l’alumne.
→ Original i fotocòpia dels estudis que donen accés al cicle formatiu.
→ Original i fotocòpia de la Targeta Identificació sanitària.
Original i fotocòpia del DNI alumne
En cas de alumnes menors d’edat: llibre de família i DNi dels pares/ tutors.
→ Autorització per a càrrec en compte bancari de les despeses de material fungible corresponent al
restaurant del centre, signada i segellada per l’entitat bancària.
→ Full d’autoritzacions signada.

