Matrícula ANGLÈS - Setembre 2020
El CFA Girona voldria oferir els cursos al màxim de presencials possible, però
depenent dels recursos del centre (aulari, professorat…) i de la situació de la
pandèmia, caldrà recórrer a la semipresencialitat.
Cal tenir-ho en compte a l’hora de formalitzar la matrícula.

1. Persones preinscrites i admeses juny:
a) ANTIC ALUMNAT (curs 2019-2020) + nou alumnat: PERSONES

ADMESES a ANGLÈS 1 (que no han de fer prova de nivell):
Cal formalitzar la matrícula de forma telemàtica escrivint un correu
electrònic (abans del dia 9 de setembre; si no, es perd la plaça) a
l’adreça idiomes.angles@cfagirona.cat
En el missatge cal que hi consti:
- Nom i cognom de la persona inscrita
- Número de DNI
- Telèfon
- Nivell (1, 2 o 3)
- Horari (matí, tarda o vespre)
A més, cal adjuntar-hi el comprovant de pagament de 39€ a l’entitat BBVA, número
de compte del CFA Girona, ES69 0182 0345 11 0201691876
El curs és gratuït però es paga el material:
- Llibre: 24€ (el proporciona el centre ja que opta a un descompte; si algú ja té
el llibre, fa l’ingrés només del material del curs).
nivell 1: New English File Beginner. Multipack A
nivell 2: New English File Elementary. Multipack B
nivell 3: New English File Pre-intermediate. Multipack A
- Material del curs: 15€

b) Nou alumnat: PERSONES ADMESES A ANGLÈS 2 i ANGLÈS 3:
Cal venir presencialment al centre per fer prova de nivell el dijous 3 de
setembre o bé a les 12.00 o bé a les 19.00.

2. Persones preinscrites al juny però no admeses: Si es produeixen
vacants, s’adjudicaran entre les persones que es presentin presencialment al
centre el dimecres 9 de setembre a les 10h

3. Persones no preinscrites al juny: Totes les persones interessades a

estudiar ANGLÈS al CFA Girona que no hagin fet la preinscripció al juny,
poden escriure un correu electrònic a l’adreça idiomes.angles@cfagirona.cat
entre l’1 de setembre i el 8 de setembre fent-hi constar:
- Nom i cognom de la persona inscrita
- Número de DNI
- Telèfon
- Nivell (1, 2 o 3)
- Horari (matí, tarda o vespre)
Si queden places vacants*, el dia 10 de setembre rebreu un missatge al mòbil
o un correu electrònic per donar-vos cita prèvia per una d’aquestes sessions,
en funció de l’horari escollit:
-

dimecres 11 de setembre a les 11.00
dilluns 14 de setembre a les 17.00
dimarts 15 de setembre a les 19.00

*Si hi ha més sol·licituds que places es farà un sorteig entre totes les sol·licituds rebudes
abans del 10 de setembre.

