
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER 
 

SEGON 

 Assistència a direcció(AGAO)  Matí  
 Administració i finances (AGBO) Matí Tarda 

 Gestió de vendes i espais comercials (CMAO) Matí  
 Gestió de transport i logística (CMCO)   Tarda 
 Comerç internacional (CMBO) Matí  Tarda 

 Màrqueting i publicitat (CMDO) Únicament 2n curs 3x2 GEVESCO   Tarda 

 Educació Infantil (SCBO) Matí  
 Integració social (SCCO) Matí  Tarda 
 Animació sociocultural i turística (SCAO) Matí  

 Administració de sistemes informàtiques en la xarxa 1r (ICA1 ) 2n (ICAO) Matí  
 Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (ICBO) Matí  

 Desenvolupament d’aplicacions web  (ICCO) Matí  

ESTUDIS/REQUISITS APORTATS: 
Batxillerat             COU 
Tècnic superior    Tècnic especialista (FPII) 
CFGM    BUP 
Prova d’accés       Altres___________________  

L’aportació per a material escolar dóna dret a les fotocòpies, ús de les aules d’informàtica, ús de la Wifi i ús de la biblioteca. Després d’haver formalitzat la 
matricula, no es retornarà cap import que no s’ajusti a la normativa vigent. 

Responsable del tractament: La Direcció de l’INS F. Vidal i Barraquer, domicili Rambla President Lluís Companys núm 3, CP 43005 de Tarragona, e3005704@xtec.cat. 
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora. Legitimació: Missió d’interès públic/exercici de poders públic. Destinataris: Administracions i entitats públiques 
que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en 
els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament. Termini de conservació de les dades: Permanent. 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: 
https://www.vidalibarraquer.net/index.php/institut/politica/politica-de-proteccio-de-dades 

  He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals.               Signatura de l’interessat/da 

Tarragona,______  d’/de____________________de 2020                              Número matrícula: CFGS 

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resguard matrícula alumne/a de CFGS.............................................................................     Número matrícula: CFGS 
INS F. Vidal i Barraquer de Tarragona                                                                                              Curs 2020-2021 
 

                                           Identificació RALC:  

Cognoms: ___________________________________________________________________________________________________  

Nom: __________________________________    Sexe:         Dona        Home        Marca si pots seguir les classes telemàticament 

DNI/NIE/PAS.: ____________________________TSI:  ___________________________________________________Edat:_________ 

Data de naixement: ___/___/_______Localitat naix.: ____________________________Província naix.:  _______________________ 

País: ________________________e-mail: ____________________________________________Tel. mòbil: ____________________ 

 
Carrer:___________________________________________________núm.: ____Esc.: ____Ed.:______________Pis/pta:___ _______ 
 
 

CP: _________________   Localitat: ____________________________________Província: _________________________________ 
 
Telèfons d’emergència: ___________________________ / ___________________________ 
 

Nom i cognoms pare/mare/tutor:______________________________________________________ ___DNI:_________________ 
 
Ets o has estat alumne del centre?:         SÍ         NO  REPETEIX         SÍ          NO  

Curs i estudi anterior: _____________________________________________Centre: ___________________________________________________ 

 
 

 

PREU PÚBLIC (Ordre ENS/181/2012) 
Material escolar i assegurança menors de 28 anys: 56 € 
Material escolar i assegurança majors de 27 anys: 72 € 
Assegurança escolar:  1,12 € (menors de 28 anys) 
Assegurança escolar:  17,12 € (majors de 27 anys) 
Armariet: 26€ 

 
 

  

NECESSITAS EDUCATIVES ESPECIALS (només si escau):        SÍ        NO   (en cas afirmatiu, caldrà presentar la documentació i/o informar al tutor) 
 
         Tipus A: alumnes amb discapacitats, trastorns greus de la personalitat o de la conducta o amb malalties degeneratives greus. 
 
         Tipus B: alumnes en situació socioeconòmiques o socioculturals desfavorables 
 

 
 
 

 

DOMICILI I  DADES FAMILIARS 

  

MATRÍCULA CFGS 2020-2021 

F-PGQ21-03 R7 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 

 


