
 

 
INSTRUCCIONS PER A REALITZAR LA MATRÍCULA  
1r CFGM TÈCNIC EN SALVAMENT I SOCORRISME 

 
Si és la primera vegada que et matricules al centre, hauràs de portar: 

- Fitxa de matrícula degudament emplenada i signada. 
- Informe de salut emplenat pel teu metge. 
- Fotocòpia del llibre de família. 
- Fotocòpia de la teua targeta SIP de la Seguretat Social. 
- Fotocòpia del NUSS (només a partir de 3r ESO i si no l’has dut en una altra matrícula 

anterior). 
- Fotocòpia del DNI o NIE (si eres major de 18 anys, imprescindible el DNI). 
- Certificació acadèmica oficial del centre d’on provens. 
- Autorització per a la realització de gravacions de recursos multimèdia. 
- Autorització familiar per a la participació en activitats extraescolars a Guadassuar. 
- Qüestionari de salut. 
- Sol·licitud d’accés a la Web Família. 

 
Si eres antic alumne del centre, has de dur: 

- Fitxa de matrícula degudament emplenada i signada. 
- Fotocòpia del NUSS (només a partir de 3r ESO i si no l’has dut en una altra matrícula 

anterior). 
NOTA: Per a obtindre el NUSS cal anar a la Tresoreria de la Seguretat Social. 
C/ Hort dels Frares, 45. Alzira. Tfn: 96 245 59 35 

- Informe de salut emplenat pel teu metge. 
- Autorització per a la realització de gravacions de recursos multimèdia. 
- Autorització familiar per a la participació en activitats extraescolars a Guadassuar. 
- Qüestionari de salut. 
- Sol·licitud d’accés a la Web Família. 

 
Nota: En el cas d’alumnes amb pares separats i custòdia compartida, cal comunicar al centre 
educatiu la seua situació, així com facilitar les dades de contacte d’ambdós pares i adjuntar una 
còpia de la sentència de divorci. 
 
PAGAMENTS  
* Les taxes per al CFGM de Salvament i Socorrisme es pagaran més avant, quan la Conselleria 
d’Educació ens faça arribar les instruccions pertinents. 
Quota de l’AMPA: 20€ 
 

PER A PODER FORMALITZAR LA MATRÍCULA HEU DE DUR TOTS ELS DOCUMENTS 
 
_______________________________________________________________________ 
 
L’ALUMNE: _________________________________________ 
ha formalitzat la matrícula en l’IES Guadassuar, per al curs 2016-2017, en els estudis de: 
_________________________________________ 
 

Guadassuar,       de de 2016 


