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ALUMNES NOUS de l’INS Miquel Biada 
Matrícula de PFI  

 
 

 

 

   Benvolguts pares, 

   Per la present us informem de la documentació que cal que ens envieu al correu electrònic 
a8021259@xtec.cat per tal de fer efectiva la matrícula del vostre fill a l’Institut Miquel Biada 

 

 

   Període de matriculació: Del 1 al 10 de setembre de 2020 

 

 

 

    Documentació que cal enviar per correu electrònic: 

 Full de dades, que us adjuntem (pdf editable), degudament complimentat. 
 

 
 

 

 

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. 
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PFI - DADES DE L’ALUMNE/A 
 

Cognoms:  Nom:  

Data Naixement: ______/______/__________  

Localitat Naix:  Província:  País:  

DNI / NIE:     Nacionalitat:  

Adreça (C/ Av. Plaça...)  Num:  Pis:  

CP:  Municipi:  Província:  

Telèfon Mòbil:   Llengua familiar:  

Correu electrònic:   

NUSS (Numero d’afiliació a la Seguretat Social - Compte de cotització):  
 

DADES DELS PARES/TUTORS (*Alumnes menors d’edat) 
 

Dades del primer tutor (pare/mare/altres) (amb qui conviu l’alumne/a) 

Cognoms:  Nom:  

DNI / NIE:     

Telèfon Fix:   Telèfon Mòbil:  

Altre telèfon de contacte:  Persona de contacte:  

Correu electrònic:   
 

Dades del segon tutor (pare/mare/altres) 

Cognoms:  Nom:  

DNI / NIE:     

Adreça (C/ Av. Plaça...)  Num:  Pis:  

CP:   Municipi:  Província:  

Telèfon Fix:   Telèfon Mòbil:  

Altre telèfon de contacte:  Persona de contacte: 

Correu electrònic:   

 

DADES DE MATRICULA 
 

Centre de Procedència:  Municipi:  

Darrer curs d’ESO realitzat: 

 Primer 

 Segon 

 Tercer 

 Quart 
 

 

De conformitat amb el que estableix la Llei Ogànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 

informem que les vostres dades i les del menor formaran part d’un fitxer informatitzat titularitat de l’Ajuntament de Mataró, amb l’única 

finalitat de tramitar la matrícula i seguiment de l’escolarització a l’Institut Miquel Biada 

 

PFI- Especialitat: _________________ 
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