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Batxillerat i Cicles formatius  
MATRÍCULA - ALUMNAT NOU 
Si NO es porta el TÍTOL o RESGUARD del Títol NO es podrà 
formalitzar la MATRÍCULA. 

H o r a r i :  d e  9 h  a  1 4 h  
BATXILLERAT 1r o 2n curs 

Alumnat pendent d’avaluació de setembre  cal venir 
al centre a reservar la plaça (llevat modalitat d’Arts). 

4 de juliol de 2017 

(cognoms inicial A a L) 

5 i 6 de juliol de 2017 

(cognoms inicial M a Z)  

Cicles Formatius 
de GRAU MITJÀ 
de GRAU SUPERIOR 
 

Gestió administrativa (general i àmbit jurídic) 7 de juliol de 2017 

Activitats comercials 10 de juliol de 2017 

Instal·lacions elèctriques i automàtiques 11 de juliol de 2017 

Administració i finances 13 de juliol de 2017 

Màrqueting turístic i cultural – DUAL  14 de juliol de 2017 

Química industrial – DUAL  17 de juliol de 2017 

Sistemes electrotècnics i automatitzats – DUAL  18 de juliol de 2017 

Documentació que cal portar per a la matrícula: 
(descarregueu, empleneu, imprimiu els documents necessaris i entregar-los a secretaria al matricular-vos) 

 1 fotografia (nom i cognoms escrits al darrere) 

 Original del DNI 

 Resguard pagament quota de centre i un rebut després d’haver fet el pagament pel caixer 
 automàtic de “La Caixa” 

 Full d’autoritzacions: 1r BATX – 2n BATX/CICLES 
 (només per a l’alumnat que mai ha estat matriculat a l’INS Serrallarga)  

Fitxa dades personals:  BATXILLERAT  CFG Mitjà  CFG Superior  Fitxa tutoria FP 

 Si no s’ha portat a la preinscripció: número d’afiliació a la seguretat social 

 Batxillerat : Full de tria de les matèries 

 CFPM Gestió administrativa, àmbit jurídic: Declaració jurada 

 CFP Superior - FP DUAL:  Compromís i acceptació de les condicions de la formació 

 BTX o CFGM:  Original i fotocòpia del títol o resguard del títol de Graduat en Educació  
  Secundària, certificat de la prova d’accés o un altre que doni l’accés. 

 CFGS: Original i fotocòpia del títol o resguard del títol de Batxillerat, FP2, certificat de la prova 
  d’accés o un altre que doni l’accés. 

La no-formalització de la matrícula dins del termin i establert comportarà la 
pèrdua dels drets sobre la plaça.  

 
 



LLIBRES 2017/2018  

Sistema de venda dels llibres de text: 

1. Utilitzarem un sistema que anomenem “precomanda”. 

2. Aquesta precomanda la podreu realitzar a través de la pàgina web de l’empresa distribuïdora 
de llibres de text que hem contractat. Les dades d’accés són: 

www.comercialgironallibreries.com   Codi ESCOLA: serrallarga  
 Codi d’ACCÉS: 5604 

3. Terminis per realitzar la precomanda: 

Primer període  

Batxillerat 
Cicles formatius grau mitjà 

De l’1 al 15 de juliol de 2017 

Cicles formatius grau superior 
CIS (Curs incorporació CFGS) 

Del 10 al 25 de juliol de 2017 

Segon període 
(únicament alumnat pendent avaluació setembre i l’única opció serà rebre’ls a casa vostra) 

Batxillerat 
Cicles formatius grau mitjà 

Del 6 al 15 de setembre de 2017 

4. Al fer la precomanda haureu d’escollir l’opció de pagament: 
 a) pagament en el mateix moment amb targeta de crèdit (precomandes del 1r període). 
 b) pagament per transferència, fins el dia 10 d'agost, al compte de La Caixa  ES73 2100 

0002 5702 0188 0918. És important que al realitzar el pagament indiqueu el nom de 
l’alumne i el curs per tal de facilitar la identificació de l’ingrés efectuat. 

 c) pagament en efectiu o targeta de crèdit/dèbit el mateix dia de recollida dels llibres. 

5. També, tindreu l’opció d’escollir com voleu rebre els llibres: 

 a) recollir-los a l’escola al setembre (precomandes del 1r període) 
 b) rebre’ls a casa vostra amb un cost de 3€ (cal marcar l’opció de despeses enviament a 

domicili) i recomanem que faciliteu una adreça de contacte (feina, casa...) on habitualment 
pugueu rebre el paquet que entregarà un missatger. 

6. Al mateix temps que feu la reserva dels llibres, tindreu la possibilitat de pagar la quota de 
l’AMPA (30€ per família) i la quota de la taquilla (gratuïta per al socis de l’AMPA o 20€ per 
als no-socis). 

7. Tots els que sigueu socis de l’AMPA tindreu un descompte en llibres del 5%. Si es té un 
germà a l’ESO, recomanem que pagueu la quota de l’AMPA del germà que es matricula a 
Batxillerat o a Cicles formatius per beneficiar-vos dels descomptes. 

8. El dia de recollida de llibres a l’institut és d ijous 7 de setembre de 2017, de 10.30h a 
13.00h i de 16.00h a 18.00h. 

Restem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte, 
 
Atentament 
La junta de l'AMPA

 

INTERCANVI Llibres de Text 

Per tal d’afavorir la reutilització dels llibres de text, posem al servei dels alumnes de cicles  i 

batxillerat  un apartat d’intercanvi de llibres a la nostra web: http://ampaserrallarga.blogspot.com.es/  

Si esteu interessats a publicar la vostra oferta o demanda, ho podeu fer a través dels comentaris 

d’aquest apartat, seguint el model que exposem a continuació: 

COMPRO, VENC o DONO 

CURS 

ASSIGNATURA / ISBN 

ESTAT / PREU 

CORREU ELECTRÒNIC 

L’AMPA es reserva el dret de no publicar els anuncis els continguts dels quals siguin ofensius o 

discriminatoris o atemptin contra la llei i la convivència. Tampoc es fa responsable de la veracitat 

dels continguts que es publiquen, únicament posa el canal perquè feu l’intercanvi directament si ho 

desitgeu. 

Els anuncis estaran publicats des del 25 de juny fins al 30 de setembre. Si algú decidís deixar de 

publicar el seu anunci, ha de fer un missatge des de l’e-mail de contacte que hagi posat a l’anunci 

per saber que és veritablement l’anunciant i no una altra persona que vol eliminar-lo. 

Els anuncis s’han d’enviar al correu de l’AMPA: 

ampaserrallarga@gmail.com 

 


