
 

ALUMNES NOUS A CICLE SUPERIOR (DUAL) 
 

Us informem de les instruccions per formalitzar la matrícula en el nostre centre per al curs 2018-2019  
      

Període de matriculació: Del dia 18 al 20 de juliol de 2018 

    Horari: de 9.30 a 13.30 hores 

 

Documentació que cal aportar: 

 Còpia del comprovant de pagament 
 Document de compromís i acceptació de les condicions de la formació en alternança (DUAL) 
 Documentació acreditativa d’accés: 

 
PER ALS ALUMNES QUE COMENCEN 1r DE CFS (Original i fotocòpia d’un d’aquests documents): 
 

a) Títol de Batxiller o certificat d’haver estat proposat per a la seva obtenció. 
b) Certificat d’haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior. 
c) Títol de Tècnic especialista (formació professional de segon grau). 
d) Justificant d’haver superat el COU. 
e) Justificant d’haver superat qualsevol cicle formatiu de grau superior. 
f) Justificant d’haver superat qualsevol mòdul professional experimental de nivell 3. 
g) Justificant d’haver superat la prova d’accés als mòduls professionals experimentals de nivell 3. 
h) Justificant d’haver superat el curs específic d’accés a cicles de grau superior. 
 
PER ALS QUE FARAN 2n DE CFGS (Heu de presentar original i fotocòpia d’un dels documents anteriors i: 
a) Certificat acadèmic d’estudis parcials on constin les unitats formatives cursades i aprovades amb el nombre 
d’hores. 
 

Instruccions de pagament: 

Per tal de fer efectiva la matrícula en el nostre centre, és requisit indispensable abonar el preu públic aprovat per 
l’Ajuntament de Mataró en concepte dels serveis del curs escolar 2018-2019. Aquest import és de 280,00€ en 
concepte de serveis i 1,12€ en concepte d’assegurança escolar  i correspon a: 

 Material que s’utilitzarà a l’aula i/o en les matèries pràctiques (tallers i laboratoris).  
 La carpeta escolar. 
 L’agenda escolar per organitzar la vostra feina i també és una eina bàsica per a la comunicació de 

notificacions entre el tutor/a i l’alumne/a. 
 Plataforma informàtica de gestió integral. 
 Assegurança escolar 

 

Aquest és l’únic pagament que fareu per aquests conceptes en tot el curs. L’import dels serveis no es retornarà si 
l’alumne causa baixa en el centre. 

 

Com s’ha de pagar la matrícula? 

Per realitzar el pagament haureu d’accedir a la pàgina web de l’ Institut https://biada.org  i clicar a l’enllaç on diu 

pagament serveis. En aquest enllaç, haureu d’introduir l’identificador IDALU i la data de naixement de l’alumne. 

L’identificador IDALU us l’haurà de facilitar el centre de procedència. 

 

Un cop dins de la plataforma, haureu de verificar i validar una sèrie de dades personals, l’import dels serveis sortirà 

assignat per defecte, en cas que detecteu qualsevol errada, poseu-vos en contacte amb l’oficina acadèmica. 

Seguidament tindreu 2 opcions per fer el pagament: 

 

 amb targeta de crèdit  Haureu de posar les dades de la targeta i rebreu un correu confirmant el pagament 

 generar una carta de pagament  Haureu de fer el pagament a qualsevol caixer automàtic de Bankia o de 

CaixaBank per fer el pagament dins del període establert. 

 

Els pagaments els podreu realitzar del 18 al 20 de juliol del 2018 
 
En el cas de no formalitzar la matrícula dins el termini establert, el centre entendrà que renuncieu a la vostra 
plaça i l’oferirà a sol·licituds en llista d’espera. 
 

https://biada.org/


 

 

Formació en alternança. Compromís i acceptació de les condicions de la 
formació 

 

 
Dades de l’alumne/a 

 

Nom i cognoms NIF/NIE/Passaport 

 
Dades del pare, mare o representant legal (si l’alumne/a és menor d’edat) 

Nom i cognoms NIF/NIE/Passaport 

 

 

Dades del centre i de la formació en alternança 
 

Nom del centre 

       Institut Miquel Biada 

Nom del cicle formatiu 

 

 
Informació que el centre ofereix a l’alumne/a 

 

1. El centre docent ofereix el cicle formatiu en la modalitat d’alternança indicada, d’acord amb la Resolució ENS/1204/2012, de 
25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial i pel conveni 
de col·laboració signat entre el Departament d’Ensenyament (o la titularitat del centre) i les empreses col·laboradores. 

2. La formació en alternança permet fer una estada remunerada en una empresa, a través de la qual poden ser avaluades i 
reconegudes acadèmicament, de forma total o parcial, algunes unitats formatives a partir dels aprenentatges assolits. 

3. Entre d’altres novetats, aquesta formació comportarà: 
- cursar el mòdul de formació en centres de treball (FCT) a partir del segon o tercer trimestre del primer curs acadèmic; 
- compatibilitzar les classes al centre educatiu amb l’estada a l’empresa, a través d’una beca formativa o un contracte 

laboral, a partir de finals de juny o principis de juliol del primer curs i durant tot el segon curs. 

4. Si, per circumstàncies imprevistes sobrevingudes per la situació socioeconòmica, les empreses participants no poden 
complir els acords subscrits amb el Departament d’Ensenyament (o la titularitat del centre), aquestes queden eximides de 
qualsevol responsabilitat. 

En tot cas, cal que els centres: 
- n’informin els alumnes; 
- prenguin les mesures adequades per cercar noves empreses o per impartir la formació en el mateix centre educatiu, 

Declaració de l’alumne/a 
 

Declaro: 

- Que, en fer la matrícula, m’han informat dels trets específics d’aquest cicle formatiu i dels requisits addicionals que haig de 
tenir en compte com a alumne/a que s’hi matricula, segons el conveni de col·laboració amb l’empresa i l’organització 
consensuada per a aquest curs. 

- Que en funció del meu rendiment acadèmic i de la meva actitud, el centre educatiu pot condicionar la meva incorporació i 
continuïtat a l’empresa. 

- Que estic assabentat i accepto les condicions específiques per a la impartició de la formació en alternança. 

- Que autoritzo el centre educatiu a facilitar les meves dades personals a l’empresa vinculada a la formació en alternança i a 
intercanviar informació sobre la meva progressió dels aprenentatges. 

Signatura de l’alumne/a Signatura del pare, mare o representant de l’alumne/a (si és menor d’edat) 

 
 

Lloc i data 

Mataró, 

 

 
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran 
incorporades i tractades al fitxer "Alumnes", titularitat de l'Ajuntament de Mataró, amb la finalitat de gestionar l'acció educativa, l'orientació 
acadèmica i professional, l'acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l'avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís de l'alumnat i 
llurs famílies en el procés educatiu i l'accés als serveis digitals i telemàtics facilitats perl Departament d'Ensenyament. Podeu exercir els drets 
d'accés, rectificació i candel·lació de les dades, i l'oposició al sru tractament mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu. 
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L’AMPA  (Associació de mares i pares d’alumnes  de l’INS MIQUEL BIADA) 

 
L’Associació de mares i pares d’alumnes de l’INS Miquel Biada és l’entitat sense afany de lucre 
que agrupa  tots els pares i mares de l’Institut. Està reconeguda legalment en el Registre 
d’Associacions i està associada a la Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya 
(FAPAC). 

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els 
nostres fills i filles. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos 
sectors de la comunitat educativa.  

L’AMPA és també el principal interlocutor que tenen els professors i l’equip directiu per tractar els 
temes que afecten tot el col·lectiu de famílies del centre. Permet als pares i mares reflexionar i 
opinar sobre el funcionament quotidià  de  l’Institut i sobre temes educatius d’abast més general. 

La quota d’associació a l’AMPA és de 20€ anuals. Amb aquestes aportacions, cada curs podem 
fer coses com ara: 

 Els premis dels Concursos de Sant Jordi i la Setmana de la Ciència. 
 La revista digital de l’Institut Punts Suspensius. 
 La compra de llibres i altre material per a la biblioteca. 
 La compra d’instruments per a l’aula de música i material esportiu per  Educació Física. 
 La compra d’ordinadors, pissares digitals i canons de projecció. 
 Les xerrades i tallers per a pares i mares. 
 La col·laboració en els intercanvis. 
 El torneig Esport i valors. 
 Els comiats dels alumnes que es graduen. 
 La socialització i venda de llibres. 
 Les activitats extraescolars. 
 Totes aquelles activitats que entre tots vulguem impulsar. 

Com pagar la quota de l’AMPA 

Podeu ingressar la quota de l’AMPA als caixers automàtics de Bankia, que ofereixen l’opció de 
fer ingressos, els més propers a l’Institut estan situats a : 

 Av. Puig i Cadafalch, 194 -198 

 Passeig de Ramon Berenguer III, 88-90 

 Carrer Miquel Biada, 82-86 
Heu de seguir les indicacions següents: 

Seleccioneu “Operar sense targeta ni llibreta” > Seleccionar “ingressos” > Triar “ingrés en 
efectiu”  > Seleccionar si el pagament es farà amb l’import exacte o amb devolució (el caixer 
només admet bitllets però retorna monedes). En el cas que sigui amb devolució, teclegeu 
l’import (20 €) > Introduïu el número de compte: ES81-2038-6735-81-6000005711. A l’opció 
“ordenant” indiqueu el nom de l’alumne. A l’opció “concepte” indiqueu “AMPA”. A l’opció 
“beneficiari” indiqueu Institut Miquel Biada > Finalment, confirmeu l’operació. 
 
 
Ens podeu trobar, amb cita prèvia, els dimecres a la tarda de 16:00 a 18:00 a l’Institut. 
Us podeu posar en contacte amb nosaltres al correu ampa@biada.net 
 
L’AMPA som tots, com més participació hi hagi més coses podrem fer. Animeu-vos!! 

mailto:ampa@biada.net

