
 

 
Matriculació d’alumnat de CFGS del centre 

Curs 2019-20 

 
 

SECRETARIA 

 

 
 

Informació adreçada als alumnes de Cicles formatius de grau superior del centre 

Calendari: 
• Del 18 al 23 de juliol. 

És aconsellable no esperar als darrers dies per evitar aglomeracions. 

Documentació necessària per formalitzar la matrícula  
• Només els alumnes repetidors de 2n, fotocòpia de les notes.  
• Fitxa personal de dades. 
• Justificants dels ingressos a La Caixa 

 
Per matricular-se i obtenir la fitxa personal de dades i el  fulls de pagament 100 € i 360€ cal omplir el formulari de la pàgina web 
(SECRETARIA>PREINSCRICIÓ I MATRÍCULA>CICLES FORMATIUS GS), operatiu a partir del 5 de juliol.  

 
 En cas que el curs que ve (2019-20) tingueu un o més germans matriculats al centre, el primer que es matricula paga l’aportació 
sencera i els altres 10 € menys corresponents a l’AMPA. Cal portar el justificant de pagament del primer germà per a que es faci efectiu 
el descompte. 
 

Venda de llibres: la informació de la venda de llibres sortirà publicada a la pàgina web a partir del 30 de juny de 2018 
 

Alumnat de cicles formatius de GS que només es matricula d’FCT 
Calendari: 
El mateix que per a la resta d’alumnat 
Documentació necessària per formalitzar la matrícula: 

• Fitxa de dades personals 
• Fotocòpia de la butlleta de notes 
• Justificant de l’ingrés a la Caixa import de l’ingrés: 1’12 € (Assegurança escolar) 

 
Per matricular-se i obtenir la fitxa de dades personals  i el  full de pagament d’1,12€ cal omplir el formulari de la pàgina web 
(SECRETARIA>PREINSCRICIÓ I MATRÍCULA>CICLES FORMATIUS GS), operatiu a partir de l‘5 de juliol. 
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