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INSCRIPCIÓ 2019-2020 
 
 
DADES PERSONALS 

Nom i Cognoms  

DNI (alumne) DNI (pare/mare) 

Població de naixement Data naixement Edat actual 

Domicili habitual C.P Població 

Telèfons Mare/Pare 

Correu electrònic 

Correu electrònic pare/mare 

             
DADES ACADÈMIQUES 

Últim curs finalitzat  

Escola anterior 

Has treballat anteriorment?               On? 

Cicle que vols fer 

Com ens has conegut? 

Observacions 

    
 

HORARI 
Matí  

Tarda x 

 
 

 
 

 Per al GES (prova lliure o de formació d’adults) l’alumne/a haurà de tenir 18 anys 
el dia de la prova; aquestes convocatòries al  

 En el cas de tenir l’alumne menys de 18 anys i un minim de 16 es pot 
sol·licitar l’accés als GES mitjançant un permís del Departament d’Educació 

 En el cas que l’alumne hagi aprovat un PFI, haurà d’aprovar només 7 moduls 

 
 

 Accés Grau Mitjà De setembre a maig 
Prova específica 
Arts plàstiques 

Sí  

No  

 GES De setembre a juny 

 

Accés als CF de Grau mitjà i GES 
2019-20 

 

 

Fotografia 

Data de matrícula: 

______________________ 
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DADES A EMPLENAR PER L’ESCOLA 
 
 

Preus 

Modalitat de pagament 

 

Accés als Cicles 
formatius 

de Grau Mitjà 

Mensualitats 

Material + matrícula = 70€ 
+ 1 quota de 75€ (setembre) 
+ 7 quotes de 150€ (d’octubre a abril) 
+ 1 quota de 75€ (maig) 

Dos pagaments 
540€ (en formalitzar la matrícula)  
+ 540€ (al mes de gener)  

Pagament únic curs complet 
1.070€ (en el moment de formalitzar  
la matrícula) 

 

GES 

Mensualitats 
Material + matrícula = 70€ 
+ 1 quota de 75€ (setembre)  
+ 9 quotes de 150€ (d’octubre a juny)  

Dos pagaments 
725€ (en formalitzar la matrícula)  
+ 725€ (al mes de gener) 

Pagament únic curs complet 
1.290€ (en el moment de formalitzar  
la matrícula) 

 
Observacions: 

 

 
 

Documentació que aporta l’alumne 

 Full d’inscripció (les dades sol·licitades en aquest full) 

 Fotografia (1) 

 Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social 

 Fotocòpia del DNI  

 Ultimes qualificacions de 4t d’ESO (si les tenen, i amb possible convalidació d’àrea) 

 Dades bancàries  

 Pagament de la matrícula 

 
 

Signatura del responsable 
Data i segell de l’escola 

Signatura i conformitat de l’alumne
1
 

   

 

                                                           
1
 En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal, s'informa al titular de les dades que seran incorporades a un fitxer propietat d’Escola ISC, que 
podrà fer-ne un ús exclusivament acadèmic i informatiu. El titular de les dades podrà en tot moment exercir els 
drets d'accés, rectificació i cancel·lació legalment establerts. 


