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MATRÍCULA CFGS 1r i 2n  
INTEGRACIÓ SOCIAL Curs 2017/2018  

 
• Període de matriculació:  

Del 13 al 20 de juliol de 2017 

• Documentació que cal presentar:  

 - 1 foto carnet 

 - Documents diversos que podeu demanar a consergeria o 
baixar-los de la pàgina web del centre: 

�  Full de matrícula 

� Imprès que recull autoritzacions i dades de contacte  

� Fulls explicatius per al pagament de la matrícula. (A 
consergeria trobareu un document on s’especifiquen els 
passos per formalitzar el pagament). A la pàgina web 
estan penjades les instruccions per a la gestió dels 
preus públics per la matrícula en els CFGS. 

- Comprovant del pagament de 21€, en concepte de 
despeses derivades de l’escolarització, i del pagament de 
les taxes de la matrícula. (Aquest darrer import depèn de 
les matèries de les quals es matriculi l’alumne, i es 
comunicarà en el moment de matricular-se). 

 - Original i còpia del butlletí de notes, per als alumnes que 
han cursat 1r en un altre centre i es volen matricular a  2n. 

 - Còpia del document d’afiliació a la Seguretat Social, per 
als alumnes de 2n. 

ALUMNES FORA DEL CENTRE 



   
Institut Ramon Muntaner 
 
FULL DE MATRÍCULA: CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL CURS 2017-2018 
 
 

Nom i cognoms:                                                                                     DNI: 

Centre de procedència:                               Has estat matriculat algun cop a l’Institut Ramon Muntaner?:  
 

Cal marcar amb una X les caselles dels mòduls/unitats formatives de què et matrícules 
 
 1r Integració social 

 Context de la intervenció social M1 
 UF1: Marc de la intervenció social 
 

UF2: 
Necessitats de les persones en situació 
de discapacitat, de malaltia mental, 
drogodependència o altres addiccions 

 
UF3: 

Necessitats de les persones en situació 
de risc social d’infants i adolescents, 
violència masclista i violència familiar 

 

UF4: 

Necessitats de les persones en situació 
d’exclusió social, de discriminació per 
raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o 
cultura 

 Metodologia de la intervenció social M2 
 UF1: Diagnòstic  i anàlisi de la realitat 
 UF2: Disseny de projectes d’intervenció social 
 UF3: Difusió de projectes d’intervenció social 
 Promoció de l’autonomia personal M3 
 UF1: Entrenament d’habilitats d’autonomia 

personal i social 
 UF2: Intervenció en les activitats de la vida 

diària 
 

UF3: 
Intervenció en l’adquisició de les 
competències bàsiques de mobilitat i 
orientació 

 UF4: Entrenament per l’adquisició de les 
habilitats socials 

 UF5: Estimulació, manteniment i rehabilitació 
de les capacitats cognitives 

 Sistemes augmentatius i alternatius de 
comunicació M5 

 UF1: Sistemes augmentatius i alternatius de 
comunicació 

 Habilitats socials M9 
 UF1: Habilitats de comunicació 
 UF2: Dinamització de grups 
 Primers auxilis M10 
 UF1: Recursos i trasllat d’accidentats 
 UF2: Suport vital bàsic i ús del desfibril·lador 
 UF3: Atenció sanitària d’urgència 
 Formació i orientació laboral M11 
 UF1: Incorporació al treball 
 UF2: Prevenció de riscos laborals 
 
Figueres, ___ de ____________ de 2016 
 
(signatura) 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
 
 

2n Integració social 
 Inserció sociolaboral M4 
 UF1: Context de la inserció laboral 
 UF2: Entrenament en habilitats sociolaborals 
 UF3: Treball en suport 
 Atenció a unitats de convivència M6 
 UF1: Intervenció en famílies 
 UF2: Projectes d’intervenció en unitats de 

convivència 
 UF3: Gestió de la unitat de convivència 
 UF4:  Intervenció en situacions de relacions 

abusives i de violència 
 Suport a la intervenció educativa M7 
 UF1: Suport a la intervenció educativa 
 Mediació comunitària M8 
 UF1: El servei de mediació 
 UF2: Processos de mediació 
 Empresa i iniciativa emprenedora M12 
 UF1: Empresa i iniciativa emprenedora 
 Projecte d’integració social M13 
 UF1:     Projecte d’integració social 
 Formació en centres de treball M14 
 UF1:      Formació en centres de treball 
 
 
 
 
 

NOMBRE D’UNITATS FORMATIVES: 
 
 
 
 

 
 

 

MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE 
TREBALL (FCT) : 

 

 
TIPUS DE MATRÍCULA:   Curs sencer 
    

   Curs parcial 
 
TIPUS DE PAGAMENT:   Sense bonif. ni exemp.  
    

   Amb bonificació 50 % 
 

   

   Amb exempció 
 

   

   Pagament fraccionat 
 
DOCUMENTS JUSTIFICATIUS:  SÍ   /   NO 
 
IMPORT TAXES:   
   

IMPORT MATRICULA:   
IMPORT PENDENT:  
 
 
JUSTIFICANT DE L’INGRÈS:   Juliol 
    

  Setembre 
 

 
Núm. Seg. Social:  _______________________________ 
 
 
 



CFGS D’INTEGRACIÓ SOCIAL curs 2017-2018 

 

 

Instruccions per fer el pagament mitjantçant 

la línia oberta de la Caixa 

� Oficines de CAIXABANK a  Figueres: 
- C/ Sant Pau, 31 

- C/ Nou, 126 

- C/ Sant Pere, 16 

- C/ de l’Empordà, 76 

- C/ d'Avinyonet 

- Avinguda de Roses, 23 

- Avinguda Salvador Dalí, 64 

- Plaça de la Palmera, 5 
 

� Es pot fer el pagament:  
• Excepcionalment, a les oficines de l'Institut amb l'import exacte 

• Per línia oberta:  

− Per transferència bancària via on line (a través d'internet) 

− Per caixer automàtic. La targeta pot ser de qualsevol  Caixa o Banc. 
 

� Com gestionar el pagament a través de la línia oberta: 

a) Entrar a la línia oberta de l'entitat bancària, tot seguint els passos que s'especifiquen a continuació 

 

 

 



CFGS D’INTEGRACIÓ SOCIAL curs 2017-2018 

 

 

b) Un cop dins, hi  ha dues opcions a l'hora de fer el pagament:  

• 1a. Per entitat emissora:  INTRODUIR EL NÚMERO DE L'ENTITAT QUE APAREIX EN EL CODI DE BARRES 

QUE S’ADJUNTA A CONTINUACIÓ, I EL NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• 2a. Per codi de barres: INTRODUIR EL CODI DE BARRES I NOM I COGNOMS DE  

 

 

• 2a. Per codi de barres: INTRODUIR EL NÚMERO DEL CODI DE BARRES, QUE S'ADJUNTA A 

CONTINUACIÓ,  I EL NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE 
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c) És necessari imprimir el rebut del pagament  

 

d) I finalment, cal dur el comprovant del pagament a l’institut en el moment de formalitzar la 

matrícula 



   
Institut Ramon Muntaner 
 
 
CFGS D’EDUCACIÓ INFANTIL / INTEGRACIÓ SOCIAL  (alumnes majors d’edat) 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
• Telèfons actualitzats: 

 
Relació amb l’alumne/a: PARE     Tel.:  

Relació amb l’alumne/a: MARE     Tel.:   

Relació amb l’alumne/a: ALUMNE    Tel.:   

Relació amb l’alumne/a: ALTRES    Tel.: 

Relació amb l’alumne/a:      Tel.:  

 
 
 
• Autoritzo que  pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars 

lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en pàgines web i 
facebook del centre i revistes o publicacions editades pel centre. 

 
Sí   No  
 
 
 
• Autoritzo que el material elaborat pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs, 

facebook, web i revistes) i que hi constin les meves inicials. 
 
Sí   No  
 
              

 
• Autoritzo i declaro que estic assabentat que el centre gestionarà la creació de l’usuari i 

contrasenya associats als recursos i serveis d’internet necessaris per al treball acadèmic. 
 
Sí   No  
 
              

 Signatura de l’alumne/-a 
 

Figueres, ____ de ________________de 2017 
 

Nom de l’alumne/-a: _____________________________________________curs/grup______________ 

E-mail de l’alumne/-a:__________________________________________________________________ 

Família Nombrosa      Sí     No     Data de caducitat del carnet: ___________________ 
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CFGS D’EDUCACIÓ INFANTIL / INTEGRACIÓ SOCIAL  (alum nes menors d’edat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Accepto de rebre missatges curts (SMS) al meu mòbil, núm:_______________  (pare/mare) 

Accepto de rebre correus electrònics al meu e-mail:_______________________  (pare/mare) 

Autoritzo que envieu correus electrònics a l’e-mail del meu fill/-a:  
___________________________________________________________________ (alumne/a) 
 
 
• Telèfons actualitzats: 

 
Relació amb l’alumne/a: PARE     Tel.:  

Relació amb l’alumne/a: MARE     Tel.:   

Relació amb l’alumne/a: ALUMNE    Tel.:   

Relació amb l’alumne/a: ALTRES    Tel.: 

Relació amb l’alumne/a:      Tel.:  

 
 
 
• Autoritzo que el meu fill/-a pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats 

escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en 
pàgines web i facebook del centre i revistes o publicacions editades pel centre. 

 
Sí   No  
 
 
 
• Autoritzo un permís general per a les sortides a Figueres del meu fill/-a. 
 
Sí   No  
 
 
 
• Autoritzo que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en els espais de comunicació 

(blogs, facebook, web i revistes) i que hi constin les seves inicials. 
 
Sí   No  
 
              

Nom i cognoms del pare, mare o tutor: ____________________________________________________          

Nom de l’alumne/-a: _____________________________________________curs/grup______________ 

Família Nombrosa      Sí     No     Data de caducitat del carnet: ___________________ 
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• Autoritzo i declaro que estic assabentat que el centre gestionarà la creació de l’usuari i 
contrasenya associats als recursos i serveis d’internet necessaris per al treball acadèmic. 

 
Sí   No  

                                                  
 

 
• Autoritzo que el meu fill/-a surti del recinte del centre durant l’esbarjo.  
 
Sí   No  
 
              
• Autoritzo que se li modifiqui, quan escaigui, l’horari de primeres o últimes hores de la seva 

jornada lectiva. 
 
Sí   No  
 
              
 
• Autoritzo que el meu fill/a surti del centre en cas d’indisposició lleu després que hagi estat 

informat/da per telèfon i hagi donat el meu consentiment. 
 
Sí   No  
 
 

 Signatura del pare, mare o tutor 
 

 
 
 
 
 
 

Figueres, ____ de ________________de 2017 
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