MATRICULACIONS
CURS 2017-2018

CICLES FORMATIUS
D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Període:
-Grau Mitjà: 4 a l’11 de juliol, de 9 a 13h del matí
-Grau Superior: 13 al 20 de juliol de 9 a 13h del matí
L’IMPORT A INGRESSAR PER TAL DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA AL CENTRE
S’ESPECIFICA EN LA CARTA DE PAGAMENT QUE L’ALUMNE HA DE RECOLLIR A
L’ESCOLA EN EL MOMENT DE FER LA MATRÍCULA.

CAL PORTAR:
- Full de matrícula amb la signatura del TITULAR del compte bancari i de l’ALUMNE/A
- 4 fotografies de carnet
- Original i fotocòpia de la titulació d’accés requerida
- Expedient acadèmic amb mitjana de la ESO o Batxillerat
- Número d’afiliació a la Seguretat Social de l’alumne (tipus 08/1111111111), si en teniu
- Fotocòpia del DNI o NIE del titular del compte bancari
- Fotocòpia de la llibreta del banc o d’un rebut bancari on es passaran les quotes
- Full d’enquesta, drets d’imatge i d’autor degudament signat
-Si l’alumne/a és menor, també cal:
- Original i fotocòpia del DNI/NIE del pare, mare o tutor/a, si no s’ha portat abans
- Autorització de sortides, absència en l’esbarjo i dret d’imatge signat pel pare, mare
o tutor/a
NO ES CONSIDERARÀ MATRICULAT NINGÚ QUE NO HAGI PRESENTAT A LA SECRETARIA
DE L’ESCOLA L’IMPRÈS DE MATRÍCULA i EL RESGUARD DE L’INGRÉS. EN CAS CONTRARI,
ES PERDRÀ EL DRET A LA PLAÇA i S’AVISARÀ EL/LA SEGÜENT ALUMNE/A DE LA LLISTA
D’ESPERA.
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de dilluns a divendres de 9 a 13 h
EMAD C/ Negociant, 79 la Garriga - Tel. 938 605 990
www.emad.lagarriga.cat emad@ajlagarriga.cat

Annex 1. Protocol del cobrament i la gestió dels rebuts dels alumnes de l’EMAD (Regulat dins
del Reglament de règim intern de l’EMAD)
Període de matriculació
Els alumnes hauran d’ingressar l’import d’una quota inicial i l’assegurança a l’entitat bancària
corresponent, mitjançant el full de liquidació que els serà facilitat per la Secretaria de l’escola, en el
moment de formalitzar la matrícula. Un cop ingressat l’import, l’alumne haurà de retornar el
comprovant de pagament al centre abans de tres dies.
Sense aquest resguard l’alumne/a no es considerarà matriculat i perdrà el dret a la plaça, per la
qual cosa s’avisarà al/a la següent alumne/a de la llista d’espera.
Quotes mensuals, tarifes reduïdes i tarifació social d’estudis reglats, tallers i monogràfics
-L’obligació de pagament del preu públic neix en el moment de realitzar la inscripció, i després
periòdicament en cada mensualitat, que es cobrarà a mes vençut, a partir del dia 1 del mes següent.
-En cap cas es retornaran quotes inicials d’estudis i tallers.
-Els alumnes que s’incorporin a l’escola, als tallers anuals d’adults, infants i joves de l’EMAD, a
partir del dia 1 de març, se’ls aplicarà una reducció del 50% en la quota inicial.
-Tant les tarifes reduïdes com la tarifació social, exposades a continuació, s’aplicaran sobre les
quotes mensuals dels estudis reglats i tallers anuals de l’EMAD, així com també als
monogràfics. La tipologia i condicions per gaudir d’aquestes tarifes reduïdes, són les que tot seguit
s’especifiquen:
1. Si una família empadronada a la Garriga té més d’un membre de la unitat familiar cursant
aquests estudis reglats i/o tallers a l’EMAD, tindrà dret a una reducció del 25% de la quota
mensual, a partir del 2n membre, prèvia sol·licitud mitjançant presentació d’una instància (la
reducció s’aplicarà a la quota més alta).
2. Es preveu una reducció del 50% per a les persones jubilades, pensionistes i/o que hagin
complert els 65 anys, prèvia acreditació mitjançant presentació del document corresponent.
3. El sistema de tarifació social s’aplicarà a les famílies empadronades a la Garriga, sempre
que la renda personal no superi els 369,02 € mensuals/persona, prèvia sol·licitud mitjançant
presentació d’una instància i la documentació corresponent.
*NOTA: poden haver canvis ja que s’estan revisant les ordenances que regulen les reduccions i la
tarifació social
Retorn de rebuts
El cobrament de rebuts, així com el control dels rebuts retonats, són gestionats des de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació (ORGT). Per tant, qualsevol liquidació causada per una devolució
per part de l’alumne, aquest haurà de posar-se en contacte amb les oficines de l’ORGT (oficina de la
Garriga: Ctra Nova, 17).
Baixa d’alumnes
Qualsevol baixa produïda durant el curs escolar, s’ha de notificar mitjançant imprès oficial signat al
personal de Secretaria de l’EMAD (es pot sol·licitar i lliurar l’imprès per correu electrònic amb
confirmació de rebuda a emad@ajlagarriga.cat). Perquè no es cobri el rebut del mes següent, cal
avisar abans del dia 10 del mes anterior. D’altra manera es cobrarà la mensualitat del mes
següent.

AUTORITZACIONS CCFF
Autoritzo al/a la meu/va fill/a_____________________________________________
alumne del cicle formatiu________________________________________________
SORTIDA: (pels menors de 18 anys)
a sortir de l’Escola Municipal d’Art per realitzar activitats dins el terme municipal de
la Garriga.
ABSÈNCIA EN L’HORA DE L’ESBARJO: (pels menors de 18 anys)
a sortir del centre durant la seva hora d’esbarjo, sent el sotasiganant com a PARE,
MARE o TUTOR LEGAL, responsable de les conseqüències que s’en derivin
d’aquest fet.
DRETS D’IMATGE:
Autoritzo que:
la imatge del meu fill/a (pels menors de 18 anys)
la meva imatge (pels majors de 18 anys)
pugui aparèixer en les fotogragfies o imatges corresponents a activitats organitzades
pel centre publicades a la seva pàgina web, etc., durant el curs escolar.
SÍ, autoritzo

NO, autoritzo

Nom i cognoms:____________________________________
DNI:_________________
Signatura alumne, pare, mare o tutor:

DRETS D’AUTOR:
Autoritzo a l’escola Municipal d’Art i Disseny, EMAD, a utilitzar els materials que
vagi generant dins de les diferents assignatures durant la meva etapa formativa per
a la promoció de la mateixa escola o per a penjar-les a la seva pàgina web.
Nom i cognoms de l’alumne:__________________________
Signatura de l’alumne/a

La Garriga, _________ de/d’ _____________________________ de 20____.

Enquesta curs 2017/2018
Nom alumne/a:
Població:
E-mail:
Cicle formatiu:
Com has accedit al cicle formatiu?
__ Titulació prèvia __________________________
__ Part comuna prova accés

__ Part específica prova accés

Per què has escollit aquests estudis?
__ Conec la professió a la que em matriculo
__ Volia fer uns estudis artístics
__ Volia fer uns estudis de disseny
__ M’és fàcil arribar a l’escola on faré els estudis
__ Per casualitat
__ Altres ___________________________________
Com has conegut aquesta escola?
__ La conec de fa temps
__ Me l’ha aconsellat un professor/a del meu centre educatiu anterior. Quin centre? _________________
__ Me l’ha aconsellat un amic o persona propera
__ He trobat publicitat al meu centre educatiu anterior. Quin centre? _________________
__ He trobat publicitat a un punt d’informació o biblioteca
__ Professors de l’EMAD van venir a fer una xerrada al meu centre anterior. Quin centre?
______________
__ Vaig veure un anunci al Nou9
__ Vaig visitar la web de l’EMAD
__ Vaig visitar la web www.gencat.cat/educacio
__ Vaig visitar la web de l’Ajuntament de la Garriga
__ Vaig visitar la fira Guia’t de Granollers
__ Altres_______________________
Què voldràs fer un cop hagis finalitzat els estudis?
__ Posar-me a treballar en una empresa relacionada amb el cicle que hauré estudiat
__ Estudiar: __________________________
__ Combinar estudis i treball
__ Treballar del què sigui
__ No ho sé
__ Altres: __________________

FITXA D'INSCRIPCIÓ
Dades personals
Núm. matrícula :

Núm.IDALU:
Núm. Seguretat Social :

NIF :
Nom i cognoms :
Data naixement :

País de naixement:

Localitat naixement :
Té alguna malaltia crònica?

Quina?

Adreça :
Població :

CP :
Telèfon domicili:

Telèfon mòbil alumne:

Nom pare :

Nom mare :

Telèfon mòbil pare:

Telèfon mòbil mare:

e-mail pare/mare/tutor:
e-mail alumne:
Núm. germans :

Núm. ordre :

Últim títol assolit :

Any :

Centre :

Estudis:
CF GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

GRÀFICA INTERACTIVA
GRÀFICA PUBLICITÀRIA

ASSISTENT AL PRODUCTE G.INTERACTIU

CREACIÓ D'OBJECTES I MOBLE
Curs :
Data alta :

Data baixa :

Motiu :

Dades bancàries
NIF :

Titular del compte :

Entitat financera :

Sucursal :

Codi compte client ( 20 dígits ) :
IBAN (4)

Entitat (4) Sucursal (4)

DC (2)

Número del compte (10)

*Recordeu que qualsevol baixa produïda durant el curs escolar, s'ha de notificar a secretaria abans del dia 10 del mes en
curs, perquè no es cobri el rebut del mes següent. Per exemple, si s'avisa la baixa el 10 d'octubre, no es cobrarà el rebut de
novembre, però sí el d'octubre. Cal tenir en compte que es fa el cobrament a mes vençut (exemple: el rebut d'octubre es
cobra l'1 de novembre)
La notificació de baixa s'ha d'efectuar a secretaria, mitjançant imprès oficial signat. D'altra manera es cobrarà la mensualitat
del mes següent (es pot sol•licitar i lliurar l’imprès per correu electrònic amb confirmació de rebuda a emad@ajlagarriga.cat)

En cap cas es retornaran les quotes inicials d'estudis i tallers.
Amb la meva signatura deixo constància que he llegit i accepto el protocol de cobrament i de gestió dels rebuts dels alumnes

Data :
Signatura dels titulars
del compte :

Signatura de
l'alumne :

En compliment de la Llei de Serveis de Pagament 16/2009 desenvolupada per l'Ordre Ministerial EHA/1608/2010 de 14 de juny per
transposició de la Directiva Europea 2007/64/CE
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que
les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat, per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s'informa de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat
en el registre de l'Ajuntament, Plaça de l'Església núm. 2, 08530 de la Garriga.
AUTORITZO a l'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer la
tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu interès"

