Sol·licitud de matrícula. Formació d’adults, curs 2018-2019
Dades de l’alumne/a
DNI/NIE:

Nom:

Cognoms:

Adreça:

Núm. :

Telèfon:

Correu electrònic:

Data de naixement:

Nacionalitat:

Llengües que entén:

Català

Pis:

□

Localitat:

Home

Castellà

□

Torns

□

□

Dona □

Altres:

Dades laborals
Treballa: Sí
Horari:

□

Matí

No

□

□

Tarda

□

Nit

□

Formació específica
Cal especificar els estudis previs:
............................................................................................................................................................................
Plaça sol·licitada:
Curs preparatori prova obtenció GES
□ A. Comunicació: 40 €
□ A. Social: 40 €
□ A. Cientificiotecnològic: 40 €
□ Tot el curs: Pagament únic 110 €
Curs preparatori prova d’accés CFGM
□ Pagament únic 110 €
Curs preparatori prova d’accés CFGS
□ Part comuna: 190€
□ Part específica: 60€ Opció:______________
□ Tot el curs: Pagament únic 210€

Curs preparatori per a la prova d’accés a la
universitat per a més grans de 25 anys
□ Fase general: 120€
□ Fase específica: 60€ Opció: _____________
□ Matemàtiques: 70€
□ Tot el curs: Pagament únic 210€
Curs preparatori per a la prova d’accés a la
universitat per a més grans de 45 anys
□ Pagament únic 60 €

L’import de la matrícula no es retorna un cop iniciat el curs.
Documents que cal adjuntar al moment de registrar la matrícula:
- 1 Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència
Resguard d’ingrès a BBVA ES09 0182 5634 11 0201809910 (cal fer constar DNI)

Signatura

_____________________ , ______ d __________________ de 2018

"PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. Les dades facilitades per vostè seran incorporades en un fitxer i tractades a fi de gestionar de forma
adient la seva sol·licitud d’alta i matrícula als cursos de formació organitzats des de l’Ajuntament, així com pel posterior enviament d’informació, per a
qualsevol mitjà, sobre notícies i/o nous cursos de formació que puguem organitzar i que puguin ser del seu interès. Les dades són confidencials i d’ús
exclusiu del responsable del fitxer, AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, amb domicili a 43891 Vandellòs (Tarragona), Plaça de
l’Ajuntament, 6. Posem al seu coneixement el dret que l’assisteix d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades que consten en el
esmentat fitxer, en els termes establerts a la legislació vigent."

