
Full d’Inscripció i
Fitxa d’alumne/a

CURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES 
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

DADES PERSONALS DE L'ALUMNE/A

Cognoms

Nom DNI/NIE/ Passaport

Lloc de naixement Data de naixement

Adreça

Localitat CP

Correu electrònic

Telèfon fix Telèfon mòbil

Nom pare/mare/tutor 
(persones menors 
d’edat) 

Telèfon del 
pare/mare o tutor  

SITUACIÓ LABORAL ACTUAL * Marcar amb una X.

Atur Data d’inscripció

Treballa Fix a plantilla 

Autònom Contracte temporal

FORMACIÓ

Últims estudis 
realitzats

Any de finalització 
Obtenció del títol 
(Sí/No)

Observacions: 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informe a la persona interessada que les dades
facilitades seran incloses en el corresponent arxiu, si desitja accedir, rectificar o cancel·lar-les, pot adreçar un escrit al Consorci del
Lluçanès a l’atenció del responsable del fitxer.  Si en el formulari s’han d’incloure dades de caràcter personal referents a persones
físiques diferents de les que comuniquen les dades, cal informar-los dels aspectes esmentats anteriorment.



CURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES 
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

DOCUMENTACIÓ APORTADA  * Marcar amb una X.

DNI

Rebut de pagament

Aspirant amb necessitats específiques: Certificat del CAD (Centre d’atenció 
al Disminuït) i/o Certificat Mèdic Oficial

Bonificació o exempció de pagament de taxa: Documentació acreditativa de 
Família nombrosa o monoparental o altres situacions.

EXEMPCIONS  * Marcar amb una X.

Exempció de la part específica: persones que tenen un títol de tècnic o 
tècnica de la mateixa opció que el cicle formatiu de grau superior a què es 
vol accedir.

Exempció de la part específica: persones que tenen experiència laboral 
relacionada amb el cicle formatiu a què es vol accedir reconeguda 
oficialment.

Altres exempcions( Especificar):

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES A CURSAR 

............................................................, ________de ___________________________de 2017

Signat: 

EN CAS DE PERSONES MENORS D'EDAT:
Nom i cognoms del/de la tutor/a legal:
DNI del/de la tutoria:
Signatura del/la tutor:

  CONDICIONS DE LA MATRÍCULA 

  Per tal de formalitzar la matrícula l'alumnat ha d'entregar al Consorci del Lluçanès:
- Full d'inscripció degudament emplenat i firmat
- Fotocòpia del document d'identificació (DNI/NIE)
- Rebut d'ingrés bancari de 50€ al compte corrent del Consorci del Lluçanès de
  ES26 2100 0499 7402 0012 8996 CAIXABANK

  Les inscripcions seran tingudes en compte per rigorós ordre d’arribada. 
  Els cursos es realitzaran si s'arriba al nombre mínim d'inscripcions, si no és així, es retornarà
  l'import abonat.
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