MATRÍCULA CFGS MÀRQUETING I PUBLICITAT - 2n
Curs 20

- 20

Dades personals
Nom i cognoms

Adreça
Població			
E-mail

Codi Postal

     

                            Telèfon mòbil                                   Telèfon fix        

Data de naixement

                                           Lloc

Nacionalitat

  

                                     

NIF/NIE		

Targeta sanitària

Institut o centre de procedència				

Població

Com ens has conegut? Pots marcar més d'una opció
A través d'un conegut

Web Departament d'Ensenyament

Web Escola Montserrat

Facebook

Instagram

Twitter

Fira de l'estudiant

Manresainfo/Nació Manresa		

Regió 7

Publicitat al carrer

Xerrades a escoles/instituts

Anunci gimnàs

                   Altres (especificar)

Dades pares/tutors (en cas de ser menor d'edat)
Nom i cognoms

E-mail

     

                            Telèfon mòbil                                   Telèfon fix

     

                            Telèfon mòbil                                   Telèfon fix

Nom i cognoms

E-mail

Modalitat d'accés al cicle
                   ESO o equivalent                                Batxillerat o equivalent                     Prova accés o ensenyaments substitutius
Diplomatura o llicenciatura

Un altre CFGM

Un altre CFGS

                   Altres (especificar)                       
Recomanat per
Modalitat curs

Dual

No dual

Lloc i data                            

          Signatura1

L’imprès l’ha de signar el sol·licitant i, en cas que sigui menor d’edat, el pare, la mare, el tutor o la tutora. Declaració: ˝Amb la signatura del
present document manifesto acceptar i donar compliment a la normativa interna de funcionament de l'Escola Montserrat, a l’hora que
accepto també el règim econòmic establert˝.
Protecció de Dades del Centre: Escola Montserrat.
Finalitat: Gestió docent i orientadora del centre
Legitimització: Normativa educativa bàsica
Destinataris: A ningú, excepte obligació legal o consentiment
Drets: Podeu accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s'esmenten en la nostra Política de Privacitat
Més informació: Consulteu la Política de Privacitat a la nostra web
Enginyer Llansó, 24
08295 Sant Vicenç de Castellet

Tel. 93 833 12 59
Fax 93 833 37 05

colmontserrat@xtec.cat
www.montserratfp.cat
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Condicions Generals
Instruccions per formalitzar la matrícula: s’han de completar totes les dades requerides al formulari i per a les sol·licituds emplenades a mà, cal utilitzar la lletra majúscula i bolígraf.

Documentació que cal aportar
Amb caràcter general (cicles formatius de grau mitjà i superior):
• Original i fotocòpia del DNI o passaport del/de la sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de
persones estrangeres.
• Original i fotocòpia de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) del/de la sol·licitant.
• Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació civil (només per a menors d’edat).
• Original i fotocòpia del DNI o passaport dels pares o tutors o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres (només per a menors d’edat).
• Si el sol·licitant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament d’Acció Social i Ciutadana (només per a menors
d’edat).
• 2 fotos de carnet recents.
• Justificant del pagament de la matrícula (en cas d'haver-la fet per transferència bancària)
• Original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions de batxillerat o certificat acadèmic de les qualificacions
obtingudes al batxillerat o altres estudis que permeten l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
• Certificat de la qualificació obtinguda a la prova d’accés (només si s’ha optat per aquesta modalitat d’ingrés als Cicles Formatius de Grau Superior).
• El sol·licitant procedent d’estudis estrangers ha de presentar còpia compulsada de la credencial/resolució d’homologació o
convalidació on consti la qualificació mitjana obtinguda.

Condicions de pagament/finançament del cicle
• S'ha de realitzar un pagament de 400€ en el moment de fer la matrícula de cadascun dels cursos del cicle. El pagament s'ha
de fer mitjançant transferència bancària (ES48 2100 0361 5801 0138 8247, indicant el nom i cognoms de l'alumne). Un cop
efectuat el pagament de la matrícula, l’import de la mateixa no serà retornat.
• Es podrà fer un pagament únic del curs amb un descompte del 5%.
• La matricula de 2n curs s’ha cobrat durant el 1r curs el dia 1 d’abril. Pels alumnes nous que entrin, la matricula es cobrarà
en el moment que es matriculin

Condicions de pagament/finançament del cicle
Pagament en 10 quotes (Setembre a Juny) de 247€ cadascuna
Un únic pagament amb un descompte d’un 5%

Efectes de l'impagament de la matrícula
El fet de no pagar la matrícula comportarà la pèrdua automàtica dels drets adquirits al formalitzar la sol·licitud de preinscripció
sense necessitat de preavís per part de l'Escola Montserrat.

Anul·lació de cursos
L'Escola Montserrat es reserva el dret d’anul·lar aquells cursos que no assoleixin el nivell d’ocupació previst. En aquest cas,
l’alumnat afectat serà informat degudament ipodrà inscriure’s en qualsevol altre curs amb places lliures o sol·licitar el retorn dels
pagaments realitzats.

Signatura:
Protecció de Dades del Centre: Escola Montserrat.
Finalitat: Gestió docent i orientadora del centre
Legitimització: Normativa educativa bàsica
Destinataris: A ningú, excepte obligació legal o consentiment
Drets: Podeu accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s'esmenten en la nostra Política de Privacitat
Més informació: Consulteu la Política de Privacitat a la nostra web

Enginyer Llansó, 24
08295 Sant Vicenç de Castellet

Tel. 93 833 12 59
Fax 93 833 37 05

colmontserrat@xtec.cat
www.montserratfp.cat

FULL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Sr./a.						

amb NIF/NIE

, i domicili

a

, com a

titular del compte:
IBAN

ENT

OF

DC

CC

en el Banc o Caixa                                                                                                                                  , Sucursal
de
Sol·licita la domiciliació dels rebuts de l'Escola Montserrat en aquest compte.
			

A

, el

de

de 20

Signatura

Protecció de Dades del Centre: Escola Montserrat.
Finalitat: Gestió docent i orientadora del centre
Legitimització: Normativa educativa bàsica
Destinataris: A ningú, excepte obligació legal o consentiment
Drets: Podeu accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s'esmenten en la nostra Política de Privacitat
Més informació: Consulteu la Política de Privacitat a la nostra web

Enginyer Llansó, 24
08295 Sant Vicenç de Castellet

Tel. 93 833 12 59
Fax 93 833 37 05

colmontserrat@xtec.cat
www.montserratfp.cat

