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PROCEDIMENT PER A LA MATRICULACIÓ AL CPIGS A L’INSTITUT JOAN ORÓ PER 
AL CURS 2019/20. 

 
1r. Emplenar els fulls de dades personals / acadèmiques. 
 
2n. Emplenar el full d’autoritzacions sobre la cessió dels drets d’imatge i l’autorització per a les 
sortides fora del centre aprovades pel consell escolar. 
 
3t. Realitzar el pagament* de la quota anual amb el full de pagament del codi de barres. Demanar 
un rebut de l’ingrés per al centre. 

 
*Si algú necessita realitzar el pagament en dos terminis, o te dubtes sobre l’import que ha de 

satisfer, o sobre l’emplenament de la documentació, ha de passar o trucar a la secretaria del centre, per 
informar-se del procediment a seguir. 

 
5è.  Portar a l’institut la següent documentació: 
 
ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER 
PRIMERA VEGADA D’AQUESTS ESTUDIS 
A L’INS JOAN ORÓ. 
 
Documentació necessària(1) a dur al centre 
en el moment de formalitzar la matrícula: 
 

 Fotocòpia del DNI/passaport de 
l’alumne/a 

 Fotocòpia del DNI/passaport del 
pare/mare/tutor legal (menors d’edat). 

 Fotocòpia targeta sanitària/mútua. 

 Una fotografia de carnet. 

 El resguard del pagament de les 
taxes i la quota anual. 

 Full de dades acadèmiques. 

 Full d’autoritzacions. 

 Títol o resguard del títol de Tècnic 
(CFGM/EREE/Arts Plàstiques i 
disseny) o Resguard de matrícula de 
CFGM.  

 Documentació justificativa de la 
bonificació/exempció (si és el cas). 

 
 
 

ALUMNAT QUE JA ÉS ALUMNE 
D’AQUESTS ESTUDIS L’INS JOAN ORÓ. 
 

 El full de dades personals / 
acadèmiques (només si hi ha canvis). 

 El full de matriculació. 

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

 Documentació justificativa de la 
bonificació/exempció (si és el cas). 
 

 
No realitzar la matrícula o el segon 
pagament dins del període legalment 
estipulat, suposa la pèrdua del dret a 
ocupar una plaça al centre. 
 
Matrícula + Taxes: 
 
Normal 339€ 
Bonificada 176€ 
Exempt   56€ 
 
 
 

(1) 
La documentació presentada per l’alumnat en el moment de la preinscripció no cal que es torni a lliurar. 

 
Col·lectius amb drets de bonificacions/exempcions de les taxes: 

 
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. (50%) 
2. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies 

monoparentals. (50%) 
3. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. (100%) 
4. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%. (100%) 
5. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. (100%) 
6. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. (100%) 
7. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció. (100%) 
8. Les persones víctimes de violència de gènere. (100%) 
9. Infants o adolescents en acolliment familiar. (100%) 
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FULL DE PAGAMENTA DEL CURS DE PREPARACIÓ  
 

 
FULL DE DADES PERSONALS / ACADÈMIQUES 2019-2020 

 



 

 

CPIGS 

Estudis cursats el curs 2018-2019  

Centre  Localitat  

DADES PERSONALS ALUMNE/A 

Cognoms i Nom  

DNI  TSI  

Lloc naixement  Edat  

Data naixement  SEXE Home  Dona  

Adreça  Municipi  CP  

Telèfon  Correu electrònic  

DADES PERSONALS PARE/TUTOR 

Cognoms i Nom  DNI  

Telèfon  Correu electrònic  

DADES PERSONALS MARE/TUTORA 

Cognoms i Nom  DNI  

Telèfon  Correu electrònic  

 
** EMPLENAR AMB LLETRA MAJÚSCULA TOT EL FORMULARI 
 



 

 
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.... 
 


