
SOBRE DE MATRÍCULA CE

Alumnat  de nova incorporació,

1. Documentació necessària per formalitzar la matrícula

2. Full de matrícula

3. Resguard de matrícula

4. Pagaments matrícula + instruccions (1 full a dues cares)

5. Autorització informació pares/ alumnes majors
d'edat+Autorització drets imatge (1 full per dues cares).

6.- Full de comunicació relativa a l’ús de serveis i recursos digitals
a internet  per treballar a l’aula.

7. Normes per la circulació de vehicles.

8.- Full de compromís de les condicions de la formació en DUAL.



Generalitat de Catalunya matricula@institutperemartell.cat
Departament d’Educació
Institut Pere Martell

MATRÍCULA DELS ALUMNES ADMESOS A UN CE
CURS 2022-23

Benvingut/da a l’Institut Pere Martell.

Ara que has aconseguit una plaça a l’Institut Pere Martell has de tramitar la matrícula
per tancar el procés.

1.-Reserva  dia i hora per formalitzar la matrícula. Podràs agafar cita en la web.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TI
PUS_CALENDARI,P4_DOMINI:03_CGS,43006630

Si una vegada agafada la cita necessites fer un canvi de cita pots fer-ho en la
mateixa aplicació o trucant al centre. És important anul.lar cita.

2.-Realitzar el pagament.Veure informació de pagament.

3.- Abans de venir al centre és important emplenar i preparar tota la documentació.

4.-Si ets menors d’edat, hauràs de de venir acompanyat del pare, mare,tutor/a
legal.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA A
UN CE FORMA PRESENCIAL

1.- Original i fotocòpia del títol o resguard del títol requisit d’accés.
Cas d’alumnes estrangers: s’ha de presentar el certificat d’homologació del títol,
o el volant d’homologació amb vigència únicament durant un curs acadèmic.
-O Original i fotocòpia del certificat dels estudis finalitzats que permeten l’accés

al CFGM.

2.- Justificant del pagament dels 60€.  Revisar document informació de pagament.

3.- Si ets major de 28 anys:
o els compleixes durant el curs 2022-23 t’informem que no estàs cobert per
l’assegurança escolar. Hauràs de presentar original i fotocòpia del carnet de l'INSS o
l'assegurança mèdica privada que tinguis.

4.- Original i Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

5.- Original i Fotocòpia de  la TSI.

Mod. SEC-PAP-01 Versió 5.0
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6.- Si ets menor d’edat: Original i Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare/mare,
tutor/a legal.

7.- Original i fotocòpia del llibre de família.

8.- Tota la documentació de matrícula emplenada.

IMPORTANT:

1.-Si no es tramita la matrícula en el calendari establert s’entendrà que no estàs
interessat/da en la continuació dels estudis assignats i, per tant, perdràs la reserva
de plaça.

2.- Segons la normativa vigent als ensenyaments postobligatoris, l’alumne/a perd la
plaça si no s'incorpora al centre o si deixa d'assistir-hi sense una causa justificada en
el termini de quinze dies des del moment en què se'n tingui coneixement.

Qualsevol dubte us podeu adreçar al correu.

matricula@institutperemartell.cat

La Secretaria,

Rosa Ana Llorca Savall
Tarragona, 19 de juliol de 2022

Mod. SEC-PAP-01 Versió 5.0

mailto:matricula@institutperemartell.cat
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MATRÍCULA CURS D’ESPECIALITZACIÓ D’FP CURS 2022 / 2023

Dades personals
DNI/NIE/Passaport 1r Cognom 2n Cognom

Nom (escrit igual que al DNI) Sexe Data Naixement Nacionalitat
Hom
e Dona

Telèfon 1 Telèfon 2 Adreça postal Codi Postal

Municipi Província e-mail alumne (en majúscules)

Compaginaràs els estudis amb activitat laboral? SI                  NO (encerclar resposta)

Dades del pare/mare/tutor/a (obligatori per l’alumnat menor d’edat o alumnat major d’edat que autoritzi a
donar informació als pares).
Parentesc DNI/NIE/Passaport 1r Cognom 2n Cognom Nom
Pare
Mare
Tutor / altres
Adreça postal Municipi Província

Adreça electrònica del pare/mare/tutor legal Telèfon de contacte pare/mare/tutor

CURS D’ESPECIALITZACIÓ (Marcar en quin curs  es matricula)
Codi Nom del curs 1r
CEFP EE01 Ciberseguretat en entorns de les tecnologies d'operació
CEFP TM02 Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics

Tarragona, ...... de ................ de 2022
(signatura alumne)

En el cas de menors d’edat, la del pare/mare/tutor legal

Les dades personals i acadèmiques que ens proporcioni quedaran incorporades al fitxer
d’alumnes amb la finalitat de dur a terme aquelles gestions acadèmiques i administratives que
és derivin i siguin necessàries per al manteniment de la relació entre l’alumne i el centre. Vostè
podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través del
corresponent escrit dirigit al responsable de fitxer a Secretaria Acadèmica del centre d’acord
amb el que s’estableix a la LOPD de 2018, Reglament General de protecció de Dades,
(RGPD). També consent per tal que es cedeixin al Complex Educatiu de Tarragona les dades
identificatives que estrictament siguin necessàries per al normal desenvolupament de les
activitats. Per altra banda, i d’acord amb els principis de dades de caràcter personal no es
destinaran aquestes dades a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a terceres parts.
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RESGUARD DE MATRÍCULA  CURS D’ESPECIALITZACIÓ D’FP
CURS 2022/2023

(Conservar fins a final de curs)

ALUMNE/A:
DNI/PASS 1r Cognom 2n Cognom Nom

CURS D’ESPECIALITZACIÓ (Marcar en quin curs  es matricula)
Codi Nom del curs 1r
CEFP EE01 Ciberseguretat en entorns de les tecnologies d'operació
CEFP TM02 Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics

Tarragona, ......  de ................ de 2022
(Segell)

La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no es presenta la documentació pendent o no es fa
efectiu l'import íntegre de la matrícula en els terminis establerts.

Segons el títol VII, article 7.1.5 del NOFC, sobre l’alumnat que no s’ha incorporat als estudis
matriculats o abandoni els estudis un cop iniciat el curs: en els ensenyaments post-obligatoris,
quan un alumne no s’incorpora al centre o deixa d’assistir-hi durant 15 dies, sense una causa
justificada, se’l dóna de baixa d’ofici. Si en un període de tres setmanes lectives l’alumne/a no
assisteix a classe, el tutor/a es posarà en contacte amb l’alumne/a o tutor legal a través dels telèfons i
el correu electrònic que es van facilitar en el moment de la matrícula, per tal de saber les
circumstàncies de la no assistència a classe. En el cas d’abandonament d’estudis, i prèvia
comunicació a l’alumne, el tutor omplirà el comunicat de baixa i el lliurarà a secretaria que donarà de
baixa d'ofici a l'alumne/a. En el supòsit que no es pugui localitzar i/o no hi hagi resposta de l’alumne
o tutor legal el centre enviarà per correu certificat, amb avís de rebut, el comunicat de baixa d'ofici. Si
passats 15 dies, comptats des de la data de recepció o retorn de la carta certificada, l'alumne/a no es
posa en contacte amb la secretaria del centre s'entendrà que l'alumne accepta la situació
administrativa i no tindrà reserva de plaça per al curs següent.

Mod. SEC-MAT-04-1  Versió 3.0
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PREUS DE MATRÍCULA CURS  2022-23

CURS D’ESPECIALITZACIÓ

Preu Concepte Observacions

60 €
Assegurança escolar obligatòria, material

didàctic, carpeta, expedient, etc

Podeu escollir entre 3 modalitats de pagament:

1) Per fer més àgil la matrícula el pagament dels 60 € en concepte de matrícula s’ha de
realitzar preferentment per transferència bancària al compte corrent de l’institut Pere
Martell, de l’entitat BBVA:

ES 0 7 0 1 8 2 1 2 3 8 6 1 0 2 0 0 4 3 0 6 7 6

IMPORTANT: indicar al concepte de la transferència: COGNOMS, NOM DE L’ALUMNE + CODI DEL CICLE.

2) Si disposeu de tarjeta de dèbit o crèdit també podeu fer el pagament al centre en el
moment de formallitzar la matrícula.

3) Si disposeu de tarjeta de dèbit o crèdit també podeu fer el pagament mitjançant el caixer
automàtic (no us acceptarà pagaments en metàl·lic) que us demanarà les següents dades:

SUFIXE: 000 EMISORA: 04300053

IMPORTANT: indicar al concepte del pagament: COGNOMS, NOM DE L’ALUMNE + CODI DEL CICLE.

EL COMPROVANT BANCARI S'HA D’ADJUNTAR EN FORMAT DIGITAL AL FORMULARI DE LA MATRÍCULA.

• Alumnat menor de 28 anys: el preu de la matrícula inclou l'assegurança escolar, la
qual cobreix tots els accidents que l'alumnat pugui patir a l'institut, a l'empresa on faci les
pràctiques o en el trajecte (anada i tornada) als llocs esmentats.

• Alumnat major de 28 anys (o que els compleix durant el curs 2022-23): no estan
coberts per l'assegurança escolar. Han de presentar original i fotocòpia del carnet de
l'INSS o l'assegurança mèdica privada que tingui.

www.institutperemartell.cat

http://www.institutperemartell.cat
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AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE ALUMNAT

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució
Espanyola i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment
als alumnes majors de 14 anys, per a poder publicar fotografies i vídeos on apareguin o
siguin clarament identificables a la pàgina web del centre, als comptes de Facebook,
Twitter i Instagram del centre o als materials en suport paper on es fa difusió de l'oferta
formativa i possibles filmacions destinades a la difusió pública no comercial.
En qualsevol moment pot exigir el seu dret, prèvia comunicació a secretaria, de cancel·lació
d’aquesta autorització.

Jo (nom i cognoms de l’alumne/a) ......................................................................................
amb DNI o passaport………........................, autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en
fotografies, materials de difusió i filmacions corresponents a activitats escolars lectives,
complementàries, extraescolars, organitzades pel centre docent i publicades a la pàgina web
del centre, Facebook, Twitter, Instagram, mitjans de comunicació i materials informatius i de
difusió. Tant durant el curs com en un futur.

SÍ NO

Informació bàsica sobre la protecció de dades:
Responsable del tractament: direcció del centre educatiu
Finalitat: Autorització difusió d’imatge.
Legitimació:Consentiment de l’interessat.
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei o si ho
heu consentit prèviament.
Informació addicional:Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecicó de dades
a la pàgina: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/

● He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el
tractament de les meves dades personals.

Signatura Tarragona .......,  de ........................... de 2022

Codi registre/Versió: SEC-MAT-11 /4 Aquest document pot quedar
obsolet una vegada imprèsElaborat: Secretari/a

Aprovat: Coordinador Qualitat
Data d’entrada en vigor: Novembre 11

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/
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AUTORITZACIÓ INFORMACIÓ PARE/MARE/TUTOR LEGAL
ALUMNAT MAJOR D’EDAT

A signar per:
* Alumnes que en el moment de la matrícula tenen 18 anys
* Alumnes que compliran 18 anys al llarg del curs 2022/2023

DADES  DE  L’ALUMNE/A
Cognoms Nom DNI Data naixement

ADREÇA
Carrer/Plaça/Avinguda Núm. Pis Localitat

Adreça electrònica

AUTORITZO

NO AUTORITZO

A l’Institut Pere Martell a enviar qualsevol documentació o informació al meu
pare/mare o tutor/a legal referent a les qualificacions obtingudes en els meus
estudis, les faltes d’assistència a classe, els retards, el rendiment acadèmic, les
incidències, etc.

Tarragona,  . . .  de/d’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022

Signatura alumne/a

Codi registre/Versió: SEC-MAT-11 /4 Aquest document pot quedar
obsolet una vegada imprèsElaborat: Secretari/a

Aprovat: Coordinador Qualitat
Data d’entrada en vigor: Novembre 11
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R/N: Y0373/Y332 

Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: 
ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.  
Curs 20___-20___ 

Dades del centre 
Nom del centre Codi del centre 

Adreça 

Municipi Codi postal 

Dades de l’alumne/a 
Nom i cognoms 

Data de naixement Curs 

Dades del pare, mare o representant legal 
Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport 

Declaro 
Que estic assabentat/ada que el meu fill/a utilitzarà, per al treball acadèmic, els serveis telemàtics i/o aplicacions de dispositius 
mòbils que requereixen usuari i contrasenya que s’especifiquen a continuació: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

La responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable, però, de 
l’ús indegut del recurs i dels continguts per part dels usuaris: l’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui 
incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels serveis o dels continguts. 
 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades  
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Gestió de les credencials i els accessos als serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament. 
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 la pàgina 
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i  autoritzo el tractament de les meves dades personals. 

Lloc i data 

Signatura del pare, mare o representant legal de l’alumne o alumna 

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
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NORMES PER A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES PARTICULARS DINTRE DEL 
RECINTE DEL COMPLEX EDUCATIU I DE L'INSTITUT PERE MARTELL 

 
Donat el gran increment de vehicles particulars que circulen pels vials del Complex, 
es fa necessari establir unes normes de circulació a fi d'evitar la saturació de les vies 
internes i millorar la seguretat en la circulació. 

1. Els conductors que circulen per les vies del recinte del Complex, hauran de 
respectar el codi de circulació i aquestes normes complementàries. 

2. Només poden circular pel recinte del Complex, els vehicles particulars del 
professorat, personal, visites autoritzades i alumnes amb l'autorització adient. 

3. L'alumnat pot circular amb els seus vehicles des de l'accés del Complex, fins a 
la plaça d'aparcament que se'ls indiqui, i farà el mateix recorregut per 
abandonar les instal·lacions del Complex. 

4. No es podrà circular per altres vials del Complex, que no siguin els necessaris 
per fer el recorregut d'entrada i/o sortida fins l'aparcament. 

5.  assistiran a les activitats que tinguin programades, i deixaran lliure l'esmentada 
zona. 

6. No acomplir aquestes normes comportarà que la Gerència del Complex, o la 
Direcció dels instituts, pugui prohibir la circulació amb vehicle particular al 
propietari/a i/o conductor/a d'aquest. 

 
 
 
Si l'alumne és MENOR D'EDAT 
 
En/na: ........................................................................................................................ 
amb DNI o passaport………........................, com a pare, mare o tutor/a legal de 
l’alumne/a....................................................................................matriculat al cicle 
formatiu de..…..................................................................................., accepto i em 
comprometo a respectar les normes de circulació del Complex educatiu. 

 
Si l'alumne és MAJOR D'EDAT 
 
En/na: ........................................................................................................................ 
amb DNI o passaport………........................, com alumne/a matriculat al cicle 
formatiu de......................…..................................................................., accepto i 
em comprometo a respectar les normes de circulació del Complex educatiu. 

 
Tarragona .......,  de ...........................  de 2022 

(Signatura) 

✁ 
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