CIFP CENTRE DE LA MAR
C/ Ruiz i Pablo, 13
07702 Maó (Illes Balears)
Tlf. 971177027

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
Sol·licitud de matrícula per al curs acadèmic 2020/2021

DADES ALUMNE/A
Nú Núm. Expedient
(a emplenar pel centre)

Sexe

Primer llinatge

Home

Segon llinatge

Data de naixement
-

Dona

Enguany repeteix? SI

Nom

NO

DNI / NIE

Nacionalitat:

País de naixement:

Província:

Municipi:

Telèfon fix de l’alumne/a:

Telèfon mòbil de l’alumne/a:

Domicili de l’alumna/e:................................................................................................. Municipi: ................................. CP
L’alumne/a conviu amb:
pares
mare
pare
avis
tutors ..................................................................................................
En cas de separació.
Dades del pare/mare que no conviu en el domicili familiar:
pare
mare
Adreça............................................................................................................................. Municipi ..................................CP
Pàtria potestat:

no compartida 

compartida

mare

pare

tutor/a .............................................................
(quan no és compartida s’ha de justificar)

E-mail alumne/a amb majúscules: (1)
Núm.Targeta
Sanitària
Germans al centre

SI

NO

Altra entitat asseguradora
Núm.
...............................................
.....
Centre escolar de procedència:

ACCÉS AL CICLE FORMATIU:
Vía ESO/BATXILLERAT (o equiv).......................
C.F.G.M. TÈCNIC EN MANTENIMENT D’EMBARCACIONS ESPORTIVES I D’ESBARJO
FPB/ CFGM..................................................
1r.
2n
Altres Víes: Prova d’accés, curs específic, PQPI,
P.A >25 anys..................................
1r Curs
2n Curs
Curs sencer (60 €)
Mòduls solts (10 € assignatura)
Curs sencer (60€)
Mòduls solts (10 € assignatura)
Manteniment d’instal·lacions d’equips electrònics i informàtics
Anglès
d’embarcacions d’esbarjo
Mecanitzat bàsic

Manteniment d’aparells d’embarcacions d’esbarjo

Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques a
Manteniment de cobertes de fusta i adaptacions/reparació de
vaixells i embarcacions
mobiliari en embarcacions d’esbarjo
Preparación d’embarcacions d’esbarjo per feines de
manteniment
Formació i iniciativa emprenadora
Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars
d’embarcacions d’esbarjo
Formació i Orientació laboral
Manteniment de sistemes de refrigeració i de climatització a
embarcacions d’esbarjo
Manteniment de superfícies i elements de materials compostos
d’embarcacions d’esbarjo
Formació en centres de treball (FCT)
Tractament superficials i pintat d’embarcacions d’esbarjo
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CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
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DADES DEL PARE/TUTOR (alumnes menors d’edad)
Primer llinatge

Segon llinatge

Nom

Data naixement
-

DNI / NIE

Nacionalitat:

Telèfon fix casa

Telèfon mòbil

Telèfon feina

Signatura pare/tutor

E-mail en
majúscules(1)
Autoritza les comunicacions des del centre:

SI

En cas d’autoritzar les comunicacions, marcau a continuación amb una X els mitjans que el centre pot utilitzar.

Correu electrònic

NO

Telèfon mòbil

Missatges immediats:
Missatges d’informació general en matèria educativa:
Missatges de faltes d’assitència:
AUTORITZACIONS (marcau amb una X)
Enviar informacio de l’alumne/a:
Trasllat al centre de salut:

Sortides escolars:
Administració de medicaments:
DADES DE LA MARE/TUTORA (alumnes menors d’edad)

Primer llinatge

Segon llinatge

Nom

Data naixement
-

DNI / NIE

Nacionalitat:

Telèfon fix casa

Telèfon mòbil

Telèfon feina

Signatura mare/tutora

E-mail en
majúscules(1)
Autoritza les comunicacions des del centre:
En cas d’autoritzar les comunicacions, marcau a continuación amb una X els mitjans que el centre pot utilitzar.

Correu electrònic

SI

NO

Telèfon mòbil

Missatges immediats:
Missatges d’informació general en matèria educativa:
Missatges de faltes d’assitència:
AUTORITZACIONS (marcau amb una X)
Enviar informacio de l’alumne/a:
Trasllat al centre de salut:

Sortides escolars:
Administració de medicaments:
ALUMNES MAJORS D’EDAD

Autoritza les comunicacions des del centre:
En cas d’autoritzar les comunicacions, marcau a continuación amb una X els mitjans que el centre pot utilitzar.

Correu electrònic

SI

NO

Telèfon mòbil

Missatges immediats:
Missatges d’informació general en matèria educativa:
Missatges de faltes d’assitència:
AUTORITZACIONS (marcau amb una X)
Trasllat al centre de salut:

Administració de medicaments:

(1) En cas que hi hagi qualque lletra majúscula s’ha de posar en un color diferent.
Aquesta inscripció queda condicionada a la veracitat de les dades, de les quals les persones signants es fan responsables.
Maó ........... d’/de ............................ de 2020
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A LA MATRÍCULA curs 2020/21
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
Tècnic en Manteniment d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo
Dies de matrícula: 20,21 i 22 de juliol
Matrícula per els alumne de 2n Curs i repetidors
Matrícula per els alumne de 1r Curs

Horari: 09:00 a 13:00 h
Dies de matrícula: 23, 24 i 25 de setembre
Horari: 09:00 a 13:00 h

1. Imprès de sol·licitud de matricula emplenat i signat.
2. Justificant de pagament bancari a nom de l’alumne/a al compte de
CAIXABANK: IBAN ES11 2100 0347 8902 0043 9159
Nous alumnes:

Alumnes de 2n curs i repetidors:

Curs sencer (Material didàctic i fungible + assegurança escolar) +

Curs sencer (Material didàctic i fungible +

EPIS (roba i sabates de feina): 60 € + 30 € = 90 €

assegurança escolar + actualització EPIS

Mòduls solts: 10 € per mòdul + EPIS (roba + EPIS covid 30 €)
Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.
Còpia i original de la certificació acadèmica d’ESO.
Original i còpia del document justificatiu de qui ostenta la pàtria

covid ): 60 € + 10 € = 70 €
Mòduls solts: 10 € per mòdul + 10 € Actualització
EPIS covid

potestat de l’alumne/a (si cal).

Durant la tercera setmana del mes de setembre es publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web del
centre el dia i hora de la presentació i inici de curs.
BEQUES I/O AJUTS:
* Informació o tramitació de beques: www.educacion.es
TRANSPORT ESCOLAR PER A ALUMNES AMB DOMICILI A MAÓ ( NO gratuït):
L’any passat va funcionar així: TJOVE Targeta de Transport subvencionada, més informació a
http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=4
Sortia un autobús de l’estació de Maó, andanes 25 i 26 a les 07:45 h fins a la rotonda dels IES.
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Els alumnes podien enllaçar aquesta ruta amb el bus centre i circumval·lació (s’han de coordinar els horaris) per
arribar a CIFP i a l’inrevés.
TRANSPORT ESCOLAR :
* Informació per a que l’alumnat de nivells educatius postobligatoris de centres públics no universitaris faci ús del
transport escolar: el termini és la primera setmana de curs i la informació a la secretaria del centre
TRANSPORT ( NO gratuït):
L’any passat va funcionar així:
Un autobús fa el trajecte de Ciutadella cap a Maó i desprès es pot enllaçar amb un bus fins a la rotonda de Sant
Lluís/Centres.
Més informació a Transpots Menorca www.tmsa.es
TJOVE Targeta de Transport subvencionada, més informació a
http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=4
US RECORDEM:
l’interessat

NO S’ATENDRÀ CAP MATRÍCULA QUE NO APORTI TOTA LA DOCUMENTACIÓ

Document per a

