
Matrícula GES - Setembre 2020 
 
Alumnat antic que ha fet reserva de plaça  
 
L’alumnat que va cursar GES 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 9 de setembre. Ha de seguir 
aquests passos: 
 

1. Fer un ingrés de 10 euros (preu del material comú) al número de compte del CFA Girona, 
ES69 0182 0345 11 0201691876 (BBVA) indicant nom, cognom i nivell (GES 1 o GES 2) 

2. Enviar un correu electrònic a l’adreça ges@cfagirona.cat on hi consti: 
- Nom i cognom de la persona inscrita. 
- Resguard del pagament (en pdf o foto). 
- Nivell i torn (Ges 1 o Ges 2, matí o vespre). 
- Correu electrònic. 
- Telèfon de contacte. 

 
 

 
Alumnat nou que ha fet la preinscripció al juny 
 
Les persones que van fer la preinscripció al mes de juny cal que facin el tràmit de matrícula de 
forma presencial.  
 
Aquest dia també hauran de fer proves de llengua, matemàtiques i/o anglès per determinar el 
seu nivell. 
Un cop revisades les proves s’informarà del resultat de forma individual a cada alumne. 
 
Si heu fet preinscripció a GES 1 o 2 del torn de matí cal que vingueu el dijous 3 de setembre a 
les 10 o a les 11h. 
 
Si heu fet preinscripció a GES 1 o 2 del torn de vespre cal que vingueu el dimecres 8 de 
setembre a les 18 o a les 19h. 
 
És imprescindible que seguiu les instruccions de seguretat indicades al web per accedir al 
centre. 
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Persones no preinscrites al juny 

Totes les persones interessades a estudiar GES al CFA Girona que no hagin fet la preinscripció 
al juny, poden escriure un correu electrònic a l’adreça ges@cfagirona.cat  entre l’1 de setembre i 
el 8 de setembre fent-hi constar: 

- Nom i cognom de la persona 
- DNI, NIE o passaport escanejat o fotografiat  
- Telèfon i correu electrònic 
- Nivell (Ges 1 o Ges 2) 
- Horari (matí o vespre) 
- Expedient acadèmic escanejat o fotografiat 

 
Si queden places vacants, el dia 8 de setembre rebreu un correu electrònic per donar-vos cita 
prèvia per a una d’aquestes sessions, en funció de l’horari escollit: 
 
Dimecres 9 de setembre a partir de les 11,30h 
Dilluns 14 de setembre a partir de les 18.00h 
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