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Índex documents 

 
-     Imprès matrícula 

-     Full pagament material 

-     Autorització imatge 

-    Fotocòpia  Títol de l’ESO 

-   Autorització sortides pedagògiques 

-     Autorització creació correu electrònic 
 

 
 

Informació general 
 

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari 
i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no 
sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i 
seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui. 

 

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) 
distribuïdes en dos cursos acadèmics. 

 

En finalitzar aquests estudis obtindreu el títol de TÈCNIC O TÈCNICA EN ATENCIÓ A LES 
PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA, que  permet accedir: 

 

     al batxillerat, 
 

     a un cicle de grau superior  
 

     al món laboral, com a: 

o assistent o assistenta de persones en situació de dependència en institucions i/o 
domicilis; 

o governant i subgovernant o governanta i subgovernanta de persones en situació de 
dependència en institucions; 

 

o auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb 
discapacitat; 

 

o auxiliar d'ajuda a domicili; 
 

o assistent o assistenta d'atenció domiciliària; 

o treballador o treballadora familiar; 
 

o auxiliar d'educació especial; 
 

o assistent o assistenta personal; 

o teleoperador o teleoperadora de teleassistència. 
 

 
La modalitat impartida en el nostre centre és la presencial, la qual cosa implica que l’assistència a 
classe és obligatòria en totes les matèries. 

 

(2) Dades acadèmiques 

Per accedir als estudis de cicle formatiu de grau mig   cal tenir el títol de l’ESO   o equivalent o bé 

haver superat la prova d’accés a grau mig o el curs de formació específica per a l’accés als CFGM 

(CAM), la qual  s’haurà d’acreditar en el moment d’efectuar la matrícula. 
 
 
 
 
Per a més informació consulteu la pàgina web del centre (www.insalexandregali.cat)
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IMPRÈS DE MATRÍCULA CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ. CURS 2020/21 
ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

 
 
   
  Torn (*) :   Matí             Tarda    ( Marcar l’opció escollida) 
 

DADES PERSONALS (1) 

 
DNI núm. ................................ Telèfon ..................................... Altre Tel. de contacte ................... 

Cognoms: ......................................................................................... Nom: ...................................... 

Adreça: ........................................................... Població: ................................................. CP: ......... 

Data de naixement: ..../....../......... Lloc de naixement: .............................Província:......................... 

Nom del pare ............................................................. Nom de la mare ............................................ 

Adreça de correu electrònic: ............................................................................................................. 

Número de targeta sanitària (TSI) : .................................................................................................. 

Pateix alguna malaltia i/o al·lèrgica a tenir en compte ............ quina? ............................................. 

Observacions: ................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 
 

 
DADES ACADÈMIQUES (2) 

 
 

Curs   :                       1r CFGM □ 2n CFGM □  

Forma d’accés:    Majors 25 anys □ Prova accés □ Títol ESO □ Altres □ CAM □ 
 
Té alguna titulació? ........... Quina: ................................................................................................., 

Tipus matrícula :        Curs complert □    Parcial □(*)             Pràctiques □ 
(*) Algunes unitats formatives (UF) i/o mòduls 

 
Situació laboral en el moment de formalitzar la matrícula: 

Treballa  □     No treballa   □ 

(*) El centre disposa de 30 places pel torn de matí i 30 pel torn de tarda. Si  hi ha més demanda que 
oferta per un torn, la selecció es farà en funció de la nota al.legada a la preinscripció. 
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MATRICULA ALUMNAT CFGM. CURS 2020/2021 
 

 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR : 
 

-    Documentació matrícula emplenada 

-    Fotocòpia de la targeta sanitària 

-    Autorització correu electrònic 

-    Autorització imatge 
-    Fotocòpia Títol ESO o Prova d’Accés 
-    Autorització sortides pedagògiques 
 -    Si els pares estan divorciats i/o separats, fotocòpia del l full de la sentència   

judicial on consta qui té la custòdia i la pàtria potestat dels fill. 
 

MATERIAL ESCOLAR 
 

-    Resguard  del  pagament  del  material  escolar(*)  i  assegurança 
escolar  (50€) 

 
   Hi ha dues formes de pagament al compte ES89 - 2100 – 4006 - 0022 – 0005 – 3846 

Opció 1: Transferència bancària  
Opció 2: Ingrés  en el  caixer  de Caixabank (La Caixa) amb llibreta o targeta si 

sou clients  amb diners en efectiu (solament bitllets) en no en sou 
IMPORTANT en fer la transferència o l’ ingrés  indiqueu  el nom de l’alumne/a 
i elcurs +  material 

(*)material  escolar 
   Agenda escolar 

 Pendrive el primer curs d’inici d’estudis al centre 

 Embolcall esmorzar el primer curs d’inici d’estudis al centre. 

   Fotocòpies 

   Dossiers 

   Llibres de la biblioteca i d’aula 

   Punt de llibre de Sant Jordi 

   Diccionaris i calculadores d’ús a l’aula 

   Material fungible: 

-    d’Educació Física: pilotes, raquetes, cordes, ... 

-    material informàtic 

-    de laboratoris: productes químics, plantes, ... 

-    de Tecnologia: fustes, metalls, plàstics, bombetes, claus, cola, resistències,... 

-    de Visual i Plàstica: pinzells, pintures, laques, fang,... 

   Material d’activitats extraordinàries: Sant Jordi, teatre, diades,... 

   Manteniment informàtic. 

 Etc. 

Per acord del Consell Escolar, qui no pagui el material escolar no podrà participar en cap 
sortida pedagògica organitzada pel centre.
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Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de caràcter personal i de 
material que elaboren (menors d’edat) 

 

 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces 
web),   on   informa   i   fa   difusió   de   les   activitats   escolars   lectives,   complementàries   i 
extraescolars. 
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, 
alumnes que fan les activitats esmentades. 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i 
està regulat per la Llei orgànica 1/1982, 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 
pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i 
hi siguin clarament identificables. 
Per a l’edició de materials en espais de difusió del centre (blocs, web, revistes) cal la 
corresponent cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels 
qui n’exerceixen   la pàtria potestat en cas de minoria d’edat, sense que la llei de propietat 
intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels alumnes. Aquesta cessió s’ha 
d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no quedi clarament identificat i s’estén a 
realitzacions com ara el treball de recerca de batxillerat i altres de similars. 

 

 

Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors 

Nom i cognoms de l’alumne o alumna 
 

 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne o alumna                   DNI/NIE/Passaport 
 
 

 

Autoritzo 
 

1.    Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a 

activitats  escolars  lectives,   complementàries  i   extraescolars  organitzades  pel   centre   i 

publicades en pàgines web del centre o en revistes o publicacions editades pel centre. 

2.    Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació 

(blogs i espais web del centre i revistes editades pel centre mateix) amb finalitat de 

desenvolupar l’activitat educativa 

3.    Que en les pàgines web o blocs i revistes editades pel centre hi constin les inicials de l’alumne 

o alumna i del centre. 

 
Lloc i data 

 
Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna 
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AUTORITZACIÓ SORTIDES PEDAGÒGIQUES 
 

 
 
 
 
 
 
 

En/Na ............................................................................................................................... 
amb DNI/NIE o passaport núm. ......................................................  com a pare/mare/o 
representant legal de l’alumne/........................................................................................ 
del nivell/grup: ...................................., autoritzo: 

 

□SI            □NO   (marcar l’opció escollida) 

 
al meu fill/a a realitzar sortides pedagògiques dins el nucli urbà de Les Roquetes . 

 

 
 
 
 
 
 
 

................................................................ 
(signatura pare/mare representant legal) 

 

 
 

Les Roquetes de Sant Pere de Ribes,         d                                              de 2020. 
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