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MATRÍCULA CURS 2019/2020 

 Programa de Formació i Inserció (PFI) 

TERMINI MATRÍCULA: del 2 al 9 setembre de 2019, de 9 a 14 hores 

 

DOCUMENTACIÓ: 

 

• Full de matrícula  

• Sol·licitud d’autorització d’ús de la imatge 

• Resguard d’ingrés del pagament de matrícula 

• Fitxa de l’alumne/a 

• Acord formatiu  

• Declaració de recepció de material didàctic  

 

En cas de no haver-la lliurat en formalitzar la preinscripció, s’ha de presentar la documentació 

següent: 

− Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a 

− Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a (Targeta Sanitària Individual). 

− Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició.  

− 1 fotografia de l’alumne/a mida carnet (cal posar a darrere el nom, cognoms, curs i pla d’estudis) 

− Certificat d’estudis que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs fet.         

L’alumne nouvingut que no ha estat escolaritzat en un centre espanyol durant el curs 2018/19 ha 

de presentar la documentació que acrediti els estudis cursats en el país d’origen.  

Els alumnes menors d’edat també han de presentar: 

− Original i fotocòpia del llibre de família (full del/s titular/s i de l’alumne/a) o altres documents 

relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de 

Benestar Social i Família. 

− Original i fotocòpia del DNI de la/les persona/es sol·licitant/s (pare i mare o tutor/a o 

guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones 

estrangeres. 

− En el cas que existeixi divorci, separació o qualsevol altra causa i els cònjuges visquin en domicilis 

separats, es considera com a domicili de l’alumne/a el del cònjuge que tingui atribuïda la seva 

custòdia legal. Cal presentar la documentació justificativa de la situació. 

 
 

NOTA: Per formalitzar la matrícula és imprescindible portar tota la documentació i haver fet 
el pagament pertinent. 

 


