
 

MATRICULACIÓ CFGM  CONDUCCIÓ DE GRUPS AL MEDI NATURAL 2019-2020 

 
ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER PRIMERA VEGADA D’AQUESTS ESTUDIS AL INS 
JOAN ORÓ (REPETIDOR O NO). 
 
Abans de matricular-se, cal que l’alumne/a (i els seus pares si no està emancipat/da) hagi 
assistit a les reunions informatives amb el professorat del cicle, per estar informats dels 
costos i característiques específiques dels estudis. Si aquesta reunió no s’ha mantinguda 
durant l’època de preinscripció, al llarg del període de matriculació us poden atendre a les 
nostres oficines a les 9 hores i a les 12:30 hores. 
 
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 d’ESO o justificant de la superació de la prova d’accés/PQPI al cicle de grau 
mitjà. 

 Resguard de pagament dels 300€ del primer pagament de la quota anual (en la plana 
següent es troben les instruccions per fer-ho). El cost total del cicle serà 
d’aproximadament 550€, sense comptar el material personal de l’alumne. 

 Per l’alumnat que ja ha iniciat el mateix cicle formatiu i es trasllada al nostre centre 
des d’un altre, una còpia de les notes de l’últim curs. 

 
ALUMNAT QUE REPETEIX 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 2019-2020. Si heu modificat la vostra residència o dades 
de contacte, haureu d’informar-hi. 

 Resguard de pagament de l’import(2) del primer pagament de la quota anual (en la 
plana següent es troben les instruccions per fer-ho). 

 
No realitzar la matrícula 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)

 En cas de matrícula parcial (repetidors parcials, només pràctiques), s’ha enviat per correu electrònic als 
interessats l’import que cal abonar en cada cas. En cas de dubte, consultar l’import a les oficines del centre abans 
de fer el pagament. 

 
Servei de cessió de bicicletes: 

Per realitzar el curs és necessari disposar d’una BTT d’iniciació, o de modalitats xc, maraton o trail, preferentment 
amb una tija telescòpica instal·lada. En el cas de la BTT més senzilla mínima per realitzar el cicle, el cost 
aproximat als comerços és d’aproximadament 600-700€ més la tija, que es pot trobar a partir d’uns 125€. 
 
El centre disposa d’un lot limitat de BTT per cedir a l’alumnat durant el curs. Qui estigui interessat en disposar 
d’una d’aquestes BTT, i estalviar-se la compra, haurà de personar-se el DIJOUS 18 DE JULIOL a les 10.00 
hores, quan s’adjudicaran. 

 

 El cost per curs és de 195€ i inclou tot el manteniment i les reparacions (excepte les produïdes per mal 
ús i els robatoris). 

 En cas d’haver més demanda que oferta disponible, es realitzarà un sorteig. En aquest cas, només 
optaran a la possibilitat de disposar una bicicleta per a tot el curs els alumnes presents el dia i hora 
indicats. 

 En cas de que l’alumne/a enviï algú que el representi, cal que porti anotada la seva alçada, la mida des 
de l’entrecuix a terra (sense sabates i peus junts) i la distància del pic del colze (flexionat) fins a la fi del 
dit cor de la mà (oberta). 

 Els alumnes que tinguin el dubte sobre si la seva actual BTT compleix amb els requisits necessaris per 
realitzar el cicle, cal que aquest mateix dia 18 a les 9:00 es presentin al centre per a què es comprovi si 
la seva bicicleta reuneix les condicions adients. Així, en el cas de que no superi la prova, si l’alumne/a ho 
desitja, podrà optar al sorteig d’una del centre. 



 



 

DADES PERSONALS I ACADÈMIQUES 
 

 COGNOMS, NOM TEL. FIX TEL. MÒBIL E-mail (MAJÚSCULES) 

ALUMNE/A     

PARE     

MARE     

TUTOR 
LEGAL 

    

         

GERMANS AL CENTRE: SI NO TREBALLA (CONTRACTE) SI NO REPETEIX CURS: SI NO 

ESTUDIS 
CURSATS 

EN 2018/19: 
    

CENTRE/ 
LOCALITAT 

 

 
 
AUTORITZACIÓ DRET D´IMATGE 
 
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 
 
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.... 



 

 

 

FULL DE PAGAMENT QUOTA ANUAL DE CONDUCCIÓ ACT. MEDI NATURAL 

 

1a OPCIÓ: PER CAIXER AUTOMÀTIC O SERVICAIXA DE          “LA CAIXA”. 

 

Possibilitat A: Utilitzant el codi de barres: 

1r. Introduïr la tarja de crèdit/dèbit de 
qualsevol entitat. 

2n. Clicar icona ”Lector codi de 
barres”. 

3r. Introduïr el PIN de la targeta. 

4t. Passar aquest codi de barres pel 
lector de codis del caixer automàtic. 

 

5è. Acceptar les dades del pagament. 

6è. Introduir la informació que sol·licita 
la pantalla. 

7è. Recollir els dos resguards, un per 
vostè i un altre per lliurar-lo a l’Institut. 

 

 

Possibilitat B: Amb llibreta o targeta 
de “La Caixa”. 

1r. Introduïr la tarja de crèdit/dèbit. 

2n. Prèmer “Altres operacions”. 

3r. Prèmer “Pagaments”. 

4t. Introduïr el PIN de la targeta. 

5è. Prèmer “Sense codi de barres”. 

6è. Prèmer “Col·legis i matrícules”. 

7è. Prèmer “Amb el codi d’entitat”. 

8è. Introduïr el codi “0236696”. 

9è. Introduïr les informacions que 
demani la pantalla. 

10è. Recollir els dos resguards, un 
per vostè i un altre per l’Institut. 

Possibilitat C: Amb tarja d’altres 
entitats diferents a “La Caixa”. 

1r. Introduïr la tarja de crèdit/dèbit. 

2n. Prèmer “Pagaments”. 

3r. Prèmer “Sense codi de barres”. 

4t. Introduïr el PIN de la targeta. 

5è. Prèmer “Col·legis, matrícules” 

6è. Prèmer “Amb el codi d’entitat”. 

7è. Introduïr el codi “0236696”. 

8è. Introduïr les informacions que 
demani la pantalla. 

9è. Recollir els dos resguards, un 
per vostè i un altre per lliurar-lo a 
l’Institut.

 

 

2a OPCIÓ: PER USUARIS DE LA LÍNIA OBERTA DE “LA CAIXA” 

1r. Accedir a línia oberta. 

2n. Sel·leccionar: Comptes/Transferències i traspassos/Pagaments sense conèixer el 
número de destinació/A tercers/Nou pagament. 

3r. Introduïr el codi “0236696”. 

4t. Introduïr el nom de l’Alumne/a i l’import si escau. 

5è. Imprimir el justificant per lliurar-lo a l’Institut. 

 

 


