
Núm. d’expedient

MATRÍCULA CURS 2021-22

1 DADES PERSONALS

Llinatges Dona Home

Nom NIF

Data de naixement Província naixement

País de naixement Municipi naixement

Nacionalitat

2 ADREÇA

Carrer Núm. Pis

Municipi CP Localitat

E-mail Tel. mòbil

3 LLENGÜES PARLADES

Català Castellà Anglès Alemany Altres:

4 MATRÍCULA

Ensenyaments inicials I                  Grup:

Acollida lingüística 
(matí)                             Acollida lingüística  (horabaixa)   Grup:

 Acollida 
lingüística 
Portocolom

Preparació de proves lliures d’ESO (matí)

Preparació d’accés al grau mitjà (matí)

Anglès Nivell  A1 Nivell  A2 Nivell B

Castellà per a estrangers Nivell 1 matí Nivell 1 horabaixa Nivell 2 horabaixa

Català A1/A2 B C

Informàtica Nivell 1 (1r trim.) Nivell 2 (2n trim.)

CEPA Sud

Camí des Revellar, s/n

07630 Campos

Tel. 971651942 / 971160085

cepasud@gmail.com

www.cepasud.cat
Foto



5 AUTORITZACIONS

Autoritza les comunicacions des del centre i de la Conselleria Sí

Autoritza l'ús de la imatge Sí

Em compromet a complir les normes i em faig responsable de les conseqüències davant qualsevol incidència provocada  
per l'incompliment de les normes sanitàries vigents.

Sí

6 TREBALL TELEMÀTIC

Tenc recursos informàtics (ordinador/mòbil/tablet,...) per a poder fer la feina de forma telemàtica? Sí No

Tenc connexió Internet? Sí No

Tenc coneixements de l´ús de les plataformes de teletreball? 
En cas de resposta negativa: Em compromet a rebre la formació pertinent per part del centre. 

Sí No

Felanitx,         de                                 de 202     

Signatura

Política de privadesa: De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 

drets digitals i l'art.12 del Reial Decret 1720/2007, us informam que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades per 

al seu tractament en un arxiu automatitzat titularitat de la Conselleria d'Educació i Universitat, amb domicili al carrer Ter, 16 (Polígon 

de Son Fuster), 07009 Palma. En qualsevol moment podeu exercir els drets reconeguts en la Llei, en particular els d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a aquesta Conselleria, a l'adreça postal abans indicada o bé per mitjà d'un 

missatge electrònic enviat a l'adreça de correu electrònic del centre. També ho podeu fer presentant un escrit a qualsevol dels llocs 

que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DOCUMENTS QUE ADJUNTA A AQUEST FULL DE MATRÍCULA

Fotocòpia de DNI/NIE

Foto de carnet

Resguard de l’ingrés bancari, excepte discapacitats i persones a l'atur (adjuntar certificat del SEPE de no ser beneficiari d'una 

prestació/subsidi per atur)
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