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PLA DE FORMACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL (FOLC)
DOCUMENT DE MATRÍCULA
Cursos de formació 2018
Assignatures

Grups
2a opció

1a opció

3a opció

Llengua i cultura popular

CCI

Medi Social i Cultural
Mòdul 1: Geografia
Mòdul 2: Història i art
Mòdul 3: Literatura
Didàctica
la llengua catalana
Seminaris de llenguatge específic
Humanitats
Tecnicocientífic
Juridicoadministratiu
Seminari de tract. de llengües
en el currículum

Espai que ha d’emplenar la
secretaria

CCIP
Import de la matrícula:

_________________
CCS

Lloc de matrícula

Mallorca

Menorca

Primer cognom

Segon cognom

Nom

DNI

Telèfons

Adreça electrònica

Eivissa

Carrer o plaça
Núm

Pis

Dia

Codi postal

Mes

Localitat

Any

Data de naixement
Titulació:

Situació professional
Docent en actiu

Docent en excedència

Titulat que no es dedica a la docència

Aturat

Signatura

Data
Exemplar per als serveis administratius. És recomanable imprimir-ne dues còpies i conservar-ne una, ja segellada.
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Normes generals per a emplenar els impresos
•

Escriviu amb lletra clara, d'impremta i majúscules, i posau una lletra a cada casella.

•

DNI. Consignau-hi el número i la lletra. Ha d'anar alineat a la dreta. Si no ocupa totes les
caselles, posau-hi zeros al davant.

•

Cognoms i nom. Començau a escriure a la primera casella.
Matrícula

•

Codis. Consignau, al costat de les assignatures i/o mòduls de què us voleu matricular, el codi
de cada grup, que trobareu als documents d'oferta formativa de cada illa. Recordau que
algunes assignatures i seminaris ofereixen més d'una possibilitat de realització. Posau els codis
de cadascuna per ordre de preferència.

•

Telèfons i adreça electrònica. És molt important que faciliteu aquesta informació perquè us
puguin localitzar en cas que se suprimeixi alguna classe o us hagin d'avisar d'algun canvi
d'horari o de lloc de realització de les classes.
Pagament
• Hi ha dues opcions de pagament: o bé mitjançant targeta de crèdit o dèbit directament als
centres de matriculació, o bé mitjançant un ingrés o transferència bancària. Si s’opta per la
transferència o ingrés, caldrà presentar-ne un justificant en un termini màxim de 48 hores.
La matrícula no es considerarà vàlida fins que no s’hagi presentat aquest document.
• El pagament sempre ha de ser posterior a la tramitació de la matrícula. Els centres de
matriculació han de revisar els documents presentats i emplenar la casella que indica l’import
a pagar.

