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Sol·licitud de 

Matrícula 

 

CURS: Cicles GM 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informació bàsica sobre protecció de dades: 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora. Legitimació: Missió d’interès públic. 
Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut. 
Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. Als Consells Comarcals per a la gestió 
dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el 
consentiment. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html 

 

MATRÍCULA 

Període de matrícula:  

- Alumnat de continuïtat: de l’11 al 15 de juliol de 2022 (Alumnat que ha cursat 4t d’ESO o ensenyaments 

equivalents el curs 2021-2022). 

- Resta d’alumnat: del 18 al 22 de juliol (Alumnat que NO ha cursat 4t d’ESO o ensenyaments equivalents el curs 

2021-2022) 

 

Tota la documentació s’ha d’enviar al correu del centre secretaria@escolaindustrial.org indicant en 

l’assumpte del missatge: Matrícula CFGM (Nom del Cicle) - Cognoms, Nom de l’alumne/a. 

 

DOCUMENTACIÓ: 

- Full d’opció de cicle. 

- Full de dades signat. 

- Autoritzacions signades. 

- Carta de compromís signada. 

- Fotocòpia del justificant de l’ingrés de 45 € pel concepte de material escolar, al compte de CAIXABANK. 
- 1 fotografia carnet (format d’imatge preferiblement .jpg). 

- Còpia del DNI / NIE de l’alumne/a. 
- Còpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant. 
- Còpia de la Targeta Sanitària (TIS). 
- Còpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares). 
- Còpia del títol o resguard del títol d’ESO o Certificat Prova d’accés a GM. 
 
 

FORMES DE PAGAMENT (2022-2023): 

- Transferència bancària (pot estar subjecta a comissions del banc) des de l’APP de la vostra entitat financera o 

lloc web.  Compte bancari de CAIXABANC: ES18 2100 3319 0722 0026 8581 

 
- En qualsevol caixer automàtic de CAIXABANK, AMB targeta si sou CLIENTS DE L'ENTITAT. 
 
Al concepte cal indicar el nom i cognoms de l’alumne/a i el curs al qual es matricula: CFGM (Nom del cicle). 
Comproveu que les dades siguin correctes, accepteu l'operació, i agafeu o deseu el justificant de pagament. 

 


