Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pere Martell
Autovia de Salou s/n
43006 Tarragona
Tel. 977 55 63 38
Fax 977 55 62 11
iesperemartell@xtec.cat

MATRÍCULA GRAU MITJÀ CURS 2018-19
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA
1.- Full de matrícula degudament emplenat (no s’acceptarà cap imprès amb manca
de dades, dades il·legibles o que no estigui degudament signat).
2.- Original i fotocòpia del DNI o document acreditatiu de l’alumne.*
3.- Original i fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor en cas de ser menor d’edat.*
4.- Original i fotocòpia de la tarjeta sanitària de l’alumne.*
* no caldrà presentar aquests documents si es van presentar en el moment de la
preinscripció a la secretaria del nostre centre.
5.- Acreditacions titulacions d’accés: original i fotocòpia, segons el cas, de:
-

Resguard títol d’ESO o certificat original que demostri l’assoliment.

-

Certificat Prova accés.

-

Altres documents que demostrin l’assoliment d’estudis (2n BUP, FPI u
homologacions internacionals...).

6.- Si l’alumne té Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE):
- Si és física: primer full del certificat del grau de discapacitat (ICASS)*
- Si és psíquica: certificat complet del grau de discapacitat emès per l’ICASS,
informe de l’EAP (Equip assessorament psicopedagògic) o informe equivalent*
* no caldrà presentar aquests documents si es van presentar en el moment de la
preinscripció a la secretaria del nostre centre.
7.- Full d’autorització drets d’imatge (el document té dos apartats: per a majors
d’edat, i per a menors, on ha de constar la signatura del pare/mare/tutor).
8.- Full d’acceptació normes de circulació dins el Complex Educatiu.
9.- Full d’autorització majors d’edat per a informar als pares
10.- Justificant del pagament dels 60€.
11.- Els alumnes que només es matriculen del mòdul d’FCT han de portar, en
efectiu, 2€ en concepte d’assegurança escolar.
12.- Per als majors de 28 anys:
Si l’alumne és major de 28 anys o els compleix durant el curs 2018-19 no està cobert
per l’assegurança escolar. Portar original i fotocòpia del carnet de l'INSS o
l'assegurança mèdica privada que tingui.
13.- Foto carnet en format digital (es pot fer amb el mòbil sobre fons blanc) i
enviar-la al correu de secretaria@institutperemartell.cat o bé foto en paper amb el
nom i cognom al darrera.
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MATRÍCULA GRAU MITJÀ CURS 2018 / 2019
Dades personals
DNI/NIE/Passaport 1r Cognom

2n Cognom

Nom (escrit igual que al DNI)

Sexe
Home

Telèfon 1

Telèfon 2

Municipi

Data Naixement

Nacionalitat

Dona
Adreça postal

Província

Codi Postal
e-mail (majúscules)

Compaginaràs els estudis amb activitat laboral?

SI

NO

(encerclar resposta)

Dades del pare / mare / tutor/a (només per l’alumnat menor d’edat).
Parentesc
Pare
Mare
Tutor / altres
Adreça postal

DNI/NIE/Passaport

1r Cognom

Municipi

Adreça electrònica

2n Cognom

Nom

Província

Telèfon de contacte pare/mare/tutor

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (Marcar el cicle que es matricula)
Codi
AF20-IMP
AF10-PRE
EA20-XIE
EE30-ITC
EO10-OBR
FM10-SOL
FS10-FIM
FS20-IMO
IM10-IME
TM10-EMV
TM12-EMV
TM30-EMV
TM20-CAR

Nom del cicle formatiu
Impressió gràfica
Preimpressió digital
Xarxes i estacions de tractament d'aigües
Instal·lacions de telecomunicacions
Obres d’interior, decoració i rehabilitació
Soldadura i caldereria
Fusteria i moble
Instal·lació i moblament
Manteniment electromecànic
Electromecànica de vehicles automòbils
Electromecànica de vehicles industrials
Electromecànica de maquinària
Carrosseria

Data:
Tarragona, ...... de ................ de 2018

1r

2n

(signatura)
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 d’acord amb el que
s’estableix a l LOPD de 2018, Reglament General de protecció de Dades, (RGPD). També
consenteix 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 GRAU MITJÀ CURS 2018/2019
(Conservar fins a final de curs)
ALUMNE/A:
DNI/PASS

1r Cognom

2n Cognom

Nom

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (Marcar el cicle que es matricula)
Codi
AF20-IMP
AF10-PRE
EA20-XIE
EE30-ITC
EO10-OBR
FM10-SOL
FS10-FIM
FS20-IMO
IM10-IME
TM10-EMV
TM12-EMV
TM30-EMV
TM20-CAR

Nom del cicle formatiu
Impressió gràfica
Preimpressió digital
Xarxes i estacions de tractament d'aigües
Instal·lacions de telecomunicacions
Obres d’interior, decoració i rehabilitació
Soldadura i caldereria
Fusteria i moble
Instal·lació i moblament
Manteniment electromecànic
Electromecànica de vehicles automòbils
Electromecànica de vehicles industrials
Electromecànica de maquinària
Carrosseria

1r

2n

Tarragona, ...... de ................ de 2018
(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.
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.
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PAGAMENTS MATRÍCULA 2018-19
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
PRIMER I SEGON CURS
Observacions

Preu

Concepte

60 €

Assegurança escolar obligatòria (inclou FCT),
material didàctic, carpeta

2€

Matrícula només del mòdul FCT

Aquesta quantitat s'incorpora íntegrament al
pressupost del centre. Aprovat al consell
escolar del dia 19 de juny de 2018
Assegurança escolar

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.
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: S4300053h

EL COMPROVANT BANCARI S'HA DE PRESENTAR AL CENTRE A L'HORA DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA.
IMPORTANT: els alumnes que només tenen pendent el mòdul d'FCT han de portar, el
dia de la matrícula, i en efectiu, 2€ en concepte d'assegurança escolar.
ASSEGURANÇA ESCOLAR:
• 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 2018-19): 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.
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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 d'edat o als
pares, mares o tutors legals, en el cas dels menors, per a poder publicar fotografies i vídeos on
apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes 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.

Si l'alumne és MENOR D'EDAT
Jo (nom i cognoms del pare, mare, tutor/a de l’alumne/a)
................................................................................................................................................
amb DNI o passaport………........................, autoritzo que la imatge del meu fill/a
..…......................................................................................................, 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

Si l'alumne és MAJOR D'EDAT
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
Signatura

NO

Tarragona ......., de ........................... de 2018

Codi registre/Versió:
Elaborat:
Aprovat:
Data d’entrada en vigor:
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Coordinador Qualitat
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Aquest document pot quedar
obsolet una vegada imprès
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AUTORITZACIÓ INFORMACIÓ PARES / 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 2018/2019

DADES DE L’ALUMNE/A
Cognoms

Nom

DNI

Data naixement

ADREÇA
Carrer/Plaça/Avinguda

Núm.

Pis

Localitat

Adreça electrònica

NIVELL EDUCATIU
Nom del Cicle

Curs

AUTORITZO
NO AUTORITZO

A l’Institut Pere Martell a enviar qualsevol documentació o informació als meus
pares 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’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018

Signatura alumne/a

Codi registre/Versió:
Elaborat:
Aprovat:
Data d’entrada en vigor:
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pere Martell
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. Un cop estacionats els vehicles, a les zones destinades per tal fi, els alumnes
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
propietàri/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 grau mitjà/superior de ..….........................................................
..............................., accepto i em comprometo a respectar aquestes normes.
Si l'alumne és MAJOR D'EDAT

En/na: ........................................................................................................................
amb DNI o passaport………........................, com alumne/a matriculat al cicle
formatiu de grau mitjà/superior de ..…...................................................................,
accepto i em comprometo a respectar aquestes normes.
Tarragona ......., de ........................... de 2018
(Signatura)

Codi registre/Versió:
Elaborat:
Aprovat:
Data d’entrada en vigor:
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Secretari/a
Coordinador Qualitat
Novembre 11

Aquest document pot quedar
obsolet una vegada imprès

L'Associació de pares i mares d'alumnes de l'Institut Pere Martell participa i col·labora en
la gestió de l'Institut on estudien els nostres fills i filles.
Entre les tasques que portem a terme destaquen:
ü
ü
ü
ü

Apropar els alumnes i les famílies a l'Institut.
Transmetre les inquietuds, suggeriments i queixes a la direcció del centre.
Participar de manera directa al Consell Escolar de l’Institut.
Reunions de la junta cada vegada que es reuneix el Consell escolar i quan convingui.

Amb els recursos de l’AMPA:
ü Col·laborem, econòmicament, amb el manteniment de l'aula virtual de l'Institut.
ü Donem suport a la gestió de la biblioteca del Centre.
ü Fem aportacions per necessitats del Centre que repercuteixen en el benefici dels
nostres fills i filles.
ü Suport i contribució a la festa de la graduació de l’alumnat.
ü Servei de lloguer de taquilles: tenen un cost de 10€ anuals + 10€ de fiança que
s’abonaran quan es torni la clau; els associats/des de l’AMPA tindran preferència
en l’assignació.
Per fer tot això possible cal contribuir econòmicament pagant una quota de 12 € anuals.
Com ser soci/a de l’AMPA de l’Institut?
Fent un ingrés o transferència per internet, o a la oficina (Rambla Nova, 113, 43001
Tarragona) per import de 12 €, indicant Nom i Cognoms de l’alumne/a al compte
ES 97 3058 4002 07 2720501401 de l’entitat Cajamar, Caja Rural
El rebut de l’ingrés de la quota s’ha de presentar en el moment de la matrícula o
durant el curs, a la secretaria del centre.
Com contactar i/o col·laborar amb la Junta de l’AMPA de l’Institut?
Mitjançant l’adreça de correu electrònic: ampa@institutperemartell.cat
També agrairem la col·laboració d’aquelles mares i pares que estigueu interessades/ts a
participar per dur a terme el desenvolupament de les activitats que realitzem així com en
la gestió de l'Associació.
La Junta de l’Associació de Mares i Pares de l’Institut Pere Martell.
Tarragona, juny de 2018
A l’apartat L’INSTITUT: AMPA de la web www.institutperemartell.cat podeu trobar aquesta i d’altres
informacions així com els diferents enllaços web.
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ALUMNAT DE NOVA INCORPORACIÓ CURS 2018-2019
PRIMER CURS CFGM i CFGS i CAS
DIVENDRES 14 DE SETEMBRE
L’alumnat s’adreçarà al Teatre del Complex Educatiu de Tarragona, en l’horari següent:

Hora i Lloc
9:00 hores
Teatre CET

PRESENTACIÓ DEL CURS
Cicle
TOT L’ALUMNAT DE PRIMER DE CFGM – CFGSCAS

Un cop finalitzada la presentació, el/la tutor/a recollirà el seu grup i es dirigirà a les aules que
s’especificaran, on se l’informarà del cicle (currículum, itinerari, objectius, etc.) atenent
l’ordre següent:
 Calendari
 Horari de classes
 Currículum, itineraris i distribució crèdits/mòduls curs 2018-19
 Normativa d’avaluació i qualificació
 Normes d’organització i funcionament de centre
 Activitats i serveis del centre
DILLUNS 17 DE SETEMBRE
Inici de les classes d’acord amb l’horari del grup.

Llibres de text: Podeu consultar aquesta informació a la web del centre i al tauló d’anuncis
del centre.

LA INFORMACIÓ ACTUALITZADA LA TROBAREU A:

www.institutperemartell.cat/ALUMNAT
Es prega la utilització del transport públic
Per a qualsevol dubte, adreceu-vos a les oficines del centre.
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