
 

MATRICULACIÓ AL CFGS D’ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES 

 
ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER PRIMERA VEGADA D’AQUESTS ESTUDIS AL INS 
JOAN ORÓ (REPETIDOR O NO). 
 
Documentació necessària(1) a dur al centre en el moment de formalitzar la matrícula: 
 

 2 fotografies tipus carnet. 

 Fotocòpia del DNI. 

 Fotocòpia de la targeta sanitària. 

 Títol de Batxillerat o justificant de la superació de la prova d’accés al cicle de grau 
superior. 

 El full de dades personals i el de crèdits a cursar, correctament emplenat. 

 Resguard de pagament(2) (en les planes següents es troben les instruccions per fer-
ho). 

 Per l’alumnat que ha cursat primer o segon curs en un altre centre, i que es trasllada 
al nostre, una còpia de les notes de l’últim curs. 

 
No realitzar la matrícula dins del període legalment estipulat, suposa la pèrdua del dret 
preferent a ocupar una plaça al centre. 
 
 
 
ALUMNAT QUE REPETEIX O CONTINUA AQUESTS ESTUDIS HAVENT-LO REALITZAT 
EN CURSOS ANTERIORS AL INS. JOAN ORÓ. 
 
Documentació necessària a dur al centre en el moment de formalitzar la matrícula: 
 

 Emplenar el full de confirmació de matrícula, que us facilitaran en la secretaria del 
centre. Lliurant aquest document informeu al centre del vostre interès per continuar 
els vostres estudis el curs 2017/18. Si heu modificat la vostra residència o dades de 
contacte, haureu d’informar-hi. 

 Resguard de pagament(2) (en les planes següents es troben les instruccions per fer-
ho). 

 
No realitzar la confirmació dins del període legalment estipulat, suposa la pèrdua del 
dret preferent a ocupar una plaça al centre. 
 
 
 
 
 
 
(1) 

Tota la documentació que fos presentada per l’alumnat en el moment de la preinscripció, no cal que 
es torni a lliurar. 
(2)

 1r curs complet 360 taxes + 275€ quota centre. 2n curs complet 360€ taxes + 142€ quota centre. 
En cas de matrícula parcial (crèdits solts o només pràctiques), demanda de pagament fraccionat, 
bonificacions, etc., consultar l’import a les oficines del centre abans de fer el pagament. 

 
Col·lectius amb drets de bonificacions/exempcions de les taxes (consultar segons sigui el cas): 

1. Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura 
i Esport.  

2. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de 
famílies monoparentals. 

3. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. 
4. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%. 
5. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 
6. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. 
7. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció. 
8. Les persones víctimes de violència de gènere. 



 

CURS ACADÈMIC 2017 / 2018 
 
CICLE SUPERIOR D’ANIMACIÓ D’ACTIVITATS 
 
FULL DADES PERSONALS 
 
CURS: 1r____ 2n____ 
 
COGNOMS, NOM_____________________________________DNI___________________ 
 
DATA NAIXEMENT _____________________ANYS( _____) 
 
LLOC NAIXEMENT_____________________________ 
 
SEXE :  HOME ______ DONA____ 
 
PARE/TUTOR: COGNOMS I NOM _________________________ DNI________________ 
 
MARE/TUTORA: COGNOMS I NOM ________________________ DNI________________ 
 
ADREÇA ___________________________________ MUNICIPI_____________________ 
 
CODI POSTAL___________________________  
 
TELÈFON PARE/TUTOR __________________ 
 
TELÈFON MARE/TUTORA_________________ 
 
TELÈFON ALUMNE/A_____________________   
 
CORREU ELECTRÒNIC______________________________________________________ 
 
 
ESTUDIS CURSATS DURANT EL CURS 2016/2017:_______________________________ 
 
CENTRE:________________________________________ LOCALITAT________________ 
 
REPETEIX CURS: MARQUEU AMB UNA CREU  - SI _____   - NO _____ 
 
TREBALLA AMB CONTRACTE DURANT EL CURS:  - SI ______   - NO ______ 
 



 

  
AUTORITZACIÓ DRET D´IMATGE (tot l’alumnat) 
 
L’Institut Joan Oró fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i 
extraescolars. En aquesta difusió que normalment es realitza via web, bloc, revista del centre 
o premsa, s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, 
alumnes realitzant les esmentades activitats. 
 
Autorització menors d’edat: 
Jo, …..…............................................................, amb DNI/NIE .............................. com a 
pare/mare o tutor/a del meu fill/a …..…......................................................, autoritzo a que el 
INS Joan Oró pugui publicar la imatge del meu fill/a realitzant activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars. 
 
Signatura, 
 
 
 
Lleida, ......... de juliol de 20.... 
 
 
Autorització majors d’edat: 
Jo, …..…............................................................, amb DNI/NIE .............................., autoritzo a 
que el INS Joan Oró pugui publicar imatges on jo aparegui realitzant activitats escolars 
lectives, complementàries i extraescolars. 
 
Signatura, 
 
 
 
Lleida, ......... de juliol de 20.... 
 
 
 
 
 
AUTORITZACIÓ SORTIDES APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR (menors d’edat) 
 
Jo, …..…............................................................, amb DNI/NIE .............................. com a  
pare/mare o tutor/a del meu fill/a …..…......................................................, autoritzo al meu 
fill/a per assistir a les activitats aprovades pel consell Escolar del Centre (excursions, 
conferències, activitats didàctiques fora del centre) i em faig responsable del comportament i 
conseqüències que pugui ocasionar. 
 
 
 
Signatura, 
 
Lleida, ......... de juliol de 20.... 


