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Documents per a la matriculació
Ensenyaments Esportius

Folch i Torres, 5-13 · 08241 Manresa · Tel. 938 726 988 · secretaria@joviat.cat

Documents que cal portar:
 1 fotografia de l’alumne/a mida carnet amb el nom i cognoms escrits al darrere.
 1 fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne/a i dels pares o tutors si és menor d'edat.
 1 fotocòpia de la pàg. del llibre de família relativa als pares, si l’alumne/a és menor d’edat.
 1 fotocòpia del document d’afiliació a la Seguretat Social de l’alumne (NUSS) (08/.....)
 1 fotocòpia de la tarja sanitària de l'alumne/a.
 1 fotocòpia de la llicència federativa vigent.
 1 fotocòpia compulsada del títol o resguard d’ESO o estudis equivalents.
 Certificat de superació de la prova específica d'accés al Cicle Mitjà de Tècnic/a Esportiu/va,
(excepte per Judo i defensa personal)
 Judo i defensa personal: estar en possessió de l'acreditació del cinturó negre primer Dan.
 Núm. cte bancari amb format IBAN.
 Informe mèdic i psicològic (si s’escau).
 Si sol·licita beca al web del Ministeri d'Educació (MEC) *abans del 30 setembre: presentar-nos el
document acreditatiu amb la nota mitjana numèrica dels curs anterior.
........

Documentació que us ha lliurat l’Escola i que cal retornar emplenada:
 Imprès de semipresencialitat (descarregar.pdf). Cal adjuntar documentació acreditativa.
 Autorització dret d'imatge majors de 18 anys (descarregar.pdf)
 Autorització dret d'imatge menors de 18 anys (descarregar.pdf)
 Carta compromís educatiu (descarregar .pdf)
 Drets i deures (descarregar .pdf)
 Fons d’estudis
 Si sol·licita convalidacions LOGSE: informació (aquí)
Retornar imprès (descarregar .pdf). Cal adjuntar documentació acreditativa.
 Si sol·licita convalidacions LOE (aquí)

Per lliurar la documentació cal adreçar-se a Gestió Acadèmica de les 9:00 a les 17:00.
També es poden enviar per correu electrònic en format ".pdf" a l’adreça: secretaria@joviat.cat
Nota: Els alumnes que hagin presentat els documents per matricular-se en un altre curs de Tècnic/a
Esportiu/va, no cal que ho tornin a fer.
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