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Documentació que s’ha de portar per la MATRÍCULA del Curs escolar 2020/2021 

 

Alumnes nous per CIÇLES FORMATIUS GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR. 
Si sortiu a la llista definitiva com a alumne admès, cal que confirmeu la vostra matrícula a la secretaria del centre en les dates entre el dia 2 de 
setembre i 7 de setembre. MIREU EL CALENDARI DE MATRICULA AL FINAL D AQUEST DOCUMENT SEGONS CICLES D ESTUDIS. 
 
SI NO FIGUREU EN LA LLISTA D’ADMESSOS  voldrà dir que figurareu a la LLISTA D’ESPERA.  

En aquest cas heu d esperar a que finalitzi la matrícula de la llista d’admessos en les dates indicades. Si restan places 

lliures contactaríem per ordre de llista d’espera per tal que formalitzeu la matrícula 

 

EN EL CAS QUE FIGUREU EN LA LLISTA D’ALUMNES ADMESSOS PER AL CURS 2020/2021 EN ALGUN DELS CICLES 

FORMATIUS QUE US HEU PREINSCRIT CALDRÀ QUE APORTEU  LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ: 

 

Cal  lliurar a la secretaria del Centre de manera presencial al mes de setembre la següent documentació per formalitzar la matrícula 

1. Full de dades personals curs 2020/2021 amb 1 fotografia tipus DNI  (us facilitarem l’imprès al centre) 

2. Original i fotocòpia de la Targeta sanitària  de la Seguretat Social. 

3. Fotocòpia del DNI, NIF o passaport dels pares o tutors (mínim un dels representants). En el cas de figurar com a major d edat no caldrà. 

4. Fotocòpia del DNI, NIF o passaport de l’alumne/a  

5. Original i fotocòpia de la pàgina  del llibre de família de l alumne/a per Grau mitjà 

6. IMPORTANT: Original i fotocòpia del resguard del títol que dona accés als estudis triats. En el cas d’alumnes del nostre centre que han acabat 

estudis amb nosaltres no caldrà aportar per què es revisarà per secretaria. 

Alumnes de noves matrícules per  segon de cicles cal aportar les notes justificatives.  

7. Justificant de pagament  en concepte d’assegurança escolar obligatòria i despeses de material per al proper curs 2020/2021 Ingrés de 50 € al compte 

del Centre. Podeu fer el pagament via tarjeta bancària a la web del centre o al  Número de Compte que figura a la pàgina web del centre 

apartat Secretaria. Aquest pagament es farà tant per cicles formatius de Grau Mitjà com de Grau Superior. 

 

En el cas d’alumnes de CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR tant estudis de DAW com de Ciberseguretat a més caldrà fer l 
abonament de la quantitat de 360 € en concepte de pagament de matrícula per al curs 2021/2021. 

 
Matrícula dels cicles de grau superior de formació professional (LOE) impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament: 

� per curs sencer: 360 euros 

� per unitat formativa: 25 euros (Si feu matrícula per unitat formatives soltes us donarem per omplir un document de 
tria d unitats) 

� mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros 

 
En el pagament de l'import de totes les taxes i els preus públics s'estableixen les bonificacions i exempcions generals següents: 

Bonificació del 50% de l'import per a: 

� membres de família nombrosa de categoria general i 

� membres de famílies monoparentals. 

Exempció del 100% del pagament per a: 

� membres de família nombrosa de categoria especial, 

� víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills), 

� persones amb discapacitat igual o superior al 33% i 

� infants o adolescents en acolliment familiar. 
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Dates de matrícula curs 2020/2021 
Cal portar la documentació anterior senyalada segui nt el següent calendari i dies. Les hores senyalade s son 

improrrogables. 

 

Calendari: 
CFPM AG10 CFPM Gestió administrativa (LOE) 
El dia 2 setembre de 10:00 fins les 12:00 hores  a les dependències del centre (us senyalarem l’espai habilitat) 
  
CFPM IC10 CFPM Sistemes microinformàtics i xarxes (LOE) 
El dia 3 setembre de 10:00 fins les 12:00  hores a les dependències del centre (us senyalarem l’espai habilitat) 
  
CFPS ICA1 CFPS Administració de sistemes informàtics en xarxa (ciberseguretat) (LOE) 
El dia 4 setembre de 10:00 fins les 12:00 hores a les dependències del centre (us senyalarem l’espai habilitat) 
  
CFPS ICC0 CFPS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) 
El dia 7 setembre de 10:00 fins les 12:00 hores a les dependències del centre (us senyalarem l’espai habilitat) 

 

Recordeu fer seguiment de les normes de seguretat C OVID19 i portar en tot moment mascarilla i 

bolígraf per omplir i signar els documents. 

L atenció es realitzarà de manera individual i en a cabar un usuari entrarà el següent. 

 

 
 

 

 

 


