Matrícula curs 2019/2020

Dades alumne/a
Nom | Cognoms

|

Adreça
Població | Codi postal

|

Telèfon fix | Telèfon mòbil

|

Correu electrònic
Data de naixement | Lloc de naixement

|

Número DNI | Número targeta sanitària

|

Codi IDALU
Talla de samarreta ( S - M - L - XL - XXL )

Dades pares/tutors
Nom | Cognoms

|

Telèfon fix | Telèfon mòbil

|

Correu electrònic
Nom | Cognoms

|

Telèfon fix | Telèfon mòbil

|

Correu electrònic
Dades cicle formatiu
Nom del cicle formatiu
Família professional
Codi cicle formatiu | Curs

|

Modalitat d’accés al cicle formatiu
ESO o equivalent

|

|

Batxillerat o equivalent

|

|

Prova d’accés o ensenyaments substitutius

|

|

Diplomatura o llicenciatura

|

|

Un altre CFPM o CFPS

|

|

Altres

1

2

Signatura

Lloc | Data

|

1- Especificar la possessió de la titulació actual per a l’accés al curs. 2- 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 d e funcionament del CEES i
del Seminari Vic, a l’hora que accepto també el règim econòmic establert˝. Llei de protecció de dades: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, he estat informat/ada que les meves dades personals i/o les de l’entitat han estat incloses en l’arxiu
general d’administració del CEES i el Seminari Vic per al seu ús administratiu i de comunicació entre el CEES i el Seminari V ic i jo mateix/a.

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):
— 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.
— Fotocòpia de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) del/de la sol·licitant.
— Si el sol·licitant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament d’Acció Social i Ciutadana (només per a menors d’edat).
— Certificat mèdic d’aptitud per a la pràctica esportiva amb un any de vigència.
— Enviar 1 foto de carnet recent, en format digital, a info@cees.cat.
Per als Cicles Formatius de Grau Mitjà:
— Certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica obtinguda a l’ESO o altres estudis que permeten l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà.
— 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 Mitjà).
— El sol·licitant procedent d’estudis estrangers ha de presentar còpia compulsada de la credencial/resolució d’homologació o co nvalidació on consti la
qualificació mitjana obtinguda.
Per als Cicles Formatius de Grau Superior:
— 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.
Pagament de la matrícula
L’import de la matrícula és de 3.600 € (3.500 € en concepte de matrícula i 100 € en concepte d’assegurança d’accidents), i s’ha d’abonar mitjançant
ingrés o transferència bancària al número de compte del BBVA: ES22 0182 1771 18 0201623310. Important: Posar el nom i cognom de l’alumne/a
al concepte. S’ha d’abonar en dos pagaments únics. El 50% del cost total del curs en el moment de formalitzar la matrícula i la resta ab ans de finalitzar
el mes d’octubre d’aquest any. El període de matriculació s’inicia el dia 22 de juny de 2019. Un cop efectuat el pagament de la matrícula, l’import de la
mateixa no serà retornat.
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 del CEES.
Anul·lació de cursos
El CEES es reserva el dret d’anul·lar aquells cursos que no assoleixin el nivell d’ocupació previst. En aquest c as, l’alumnat afectat serà informat
degudament i podrà inscriure’s en qualsevol altre curs amb places lliures o sol·licitar el retorn dels pagaments realitzats.

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES D’ALUMNES
El centre d’Estudis el Seminari (CEES) de Vic disposa i elabora diversos canals
de comunicació i de difusió de les seves activitats com ara elements publicitaris tant en
suport paper com digital, pàgina web del centre, etc. en els quals, periòdicament, hi
publica imatges relatives a la seva activitat docent.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució
Espanyola i està regular per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig sobre el dret a
l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el/la sotasignat:

Autoritza:

No autoritza:

Al Centre d’Estudis el Seminari (CEES) de Vic a publicar en els diferents canals
de comunicació i de difusió, les imatges en les que aparegui i sigui clarament
l’alumne/a: ______________________________________. La cessió d’aquests drets
és absolutament lliure i gratuïta.
Signatura

Vic,

de

2019.

Cal retornar aquesta autorització a la secretaria del CEES, i en el cas dels menors d’edat, la signatura ha de ser, necessàriament , del
pare, mare o tutor/a legal

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
En el decurs dels anys acadèmics que el seu fill/a estigui matriculat en aquest
centre, s’organitzaran diverses activitats docents en diferents espais de la ciutat de Vic i
el seu entorn (pavellons municipals, piscines, pistes d’atletisme...) . És per aquest
motiu, i per no enviar-los un full d’autorització cada cop que es faci una d’aquestes
sortides, els demanem la seva autorització perquè el seu fill/a realitzi els trasllats
autònomament sense necessitat de que l’acompanyi cap docent n’hi personal de
l’escola.

El/la

Sr/Sra

DNI/passaport

_________________________________________

número____________,

pare/mare

o

tutor/a

legal

amb
de

l’alumne/a__________________________________________________
estudiant del Cicle Formatiu de Grau Superior del CEES, autoritzo el fill/a que pugui fer
el trasllat de forma autònoma sense necessitat d’estar acompanyat/da de cap docent o
personal de l’escola.

Signatura

Vic,

de

2019.

Cal retornar aquesta autorització a la secretaria del CEES, i en el cas dels menors d’edat, la signatura ha de ser,
necessàriament , del pare, mare o tutor/a legal

AUTORITZACIÓ SORTIDA HORA D’ESBARJO
El/La Sr/Sra________________________________________________ amb DNI
/

passaport

número_____________

pare/mare

o

tutor/a

legal

l’alumne/a___________________________________________________estudiant

de
del

Cicle Formatiu de Grau Mijtà en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi
Natural, l’autoritzo a sortir del recinte del CEES a l’hora de l’esbarjo de forma autònoma i
sota la meva responsabilitat , tot i saber que el Centre disposa de zones de descans
durant aquesta estona a nivell d’acolliment i vigilància de l’alumne/a.

Signatura

Vic,

de

2019.

Cal retornar aquesta autorització a la secretaria del CEES, i en el cas dels menors d’edat, la signatura ha de ser,
necessàriament , del pare, mare o tutor/a legal

