Matrícula COMPETIC - Setembre 2020
Alumnat antic que ha fet reserva de plaça
L’alumnat que va cursar COMPETIC al centre durant el curs 2019-2020 i el juny va fer reserva
de plaça, cal que faci el tràmit telemàtic de matrícula entre el 2 i el 8 de setembre, seguint
les següents instruccions:
1. Fer un ingrés de 15 euros al següent número de compte del CFA Girona:

ES69 0182 0345 11 0201691876 (BBVA)
Cal indicar el nom, cognoms i nivell (Competic 2 ó Competic 3)
2. Enviar un correu electrònic a l’adreça competic@cfagirona.cat on hi consti:
-

Nom i cognoms.
Correu electrònic.
Telèfon de contacte.
Resguard del pagament (en pdf o foto).
Nivell i torn*: Competic 2 (matí o tarda), Competic 3 (tarda o vespre)
* El torn no es pot garantir fins que no finalitzi tot el període de matrícula.

Persones que han fet la preinscripció al juny
A.Si l’alumnat disposa d’un certificat acreditatiu de superació del curs anterior al que ha estat
acceptat en la preinscripció ha de realitzar el següent tràmit telemàtic de matrícula entre el 2 i
el 8 de setembre, seguint les següents instruccions:
1. Fer un ingrés de 15 euros al següent número de compte del CFA Girona:

ES69 0182 0345 11 0201691876 (BBVA)
Cal indicar nom, cognoms i nivell (Competic 2 ó Competic 3)
2. Enviar un correu electrònic a l’adreça competic@cfagirona.cat on hi consti:
-

Nom i cognoms.
Resguard del pagament (en pdf o foto).
Correu electrònic.
Telèfon de contacte.
Còpia del certificat de superació del nivell anterior al preinscrit
Nivell i torn: Competic 2 (matí o tarda), Competic 3 (tarda o vespre)
* El torn no es pot garantir fins que no finalitzi tot el període de matrícula.

B.Si l’alumnat no disposa d’un certificat acreditatiu de superació del curs anterior al que ha
estat acceptat en la preinscripció ha de fer el tràmit de matrícula de forma presencial el
dilluns, 7 de setembre, al matí o a la tarda, sol·licitant cita prèvia en el següent formulari
Aquest dia hauran de fer una prova per determinar el nivell. Un cop revisades les proves
s’informarà del resultat i hauran procedir a la matrícula seguint el punt A.
És imprescindible que seguiu les instruccions de seguretat indicades al web per accedir
al centre.

Persones que no han fet la preinscripció al juny
Totes les persones interessades a fer el Competic 2 i 3 al CFA Girona que no hagin fet la
preinscripció al juny, poden escriure un correu electrònic a l’adreça competic@cfagirona.cat
entre el 2 i el 8 de setembre fent-hi constar:
-

Nom i cognoms.
Correu electrònic.
Telèfon de contacte.
Còpia del certificat de superació del nivell anterior (en cas que en disposi)
Nivell i torn: Competic 2 (matí o tarda), Competic 3 (tarda o vespre)

Si queden places vacants, rebreu un correu electrònic o una trucada per donar-vos cita prèvia.

Per qualsevol dubte podeu escriure a l’adreça electrònica competic@cfagirona.cat

