
CFA GIRONA. CURS 2021-2022
Matrícula FRANCÈS

(podeu consultar els horaris PROVISIONALS al web
del centre)

ANTIC ALUMNAT que ha fet reserva de plaça i NOU ALUMNAT
ADMÈS a  FRANCÈS 1 (que no ha de fer prova de nivell):

L’alumnat que va cursar FRANCÈS al centre durant el curs 2020-2021, i el juny va
fer reserva de plaça, i les persones admeses a FRANCÈS 1 que no han de fer
prova de nivell perquè no han estudiat mai l’idioma, cal que facin el tràmit telemàtic
de matrícula entre el 2 i el 9 de setembre. Han de seguir aquests passos:

1. Fer un ingrés de 38 euros (preu del material comú + llibre de text) al número
de compte del CFA Girona, ES69 0182 0345 11 0201691876 (BBVA), indicant
nom, cognom i nivell (FRANCÈS 1, FRANCÈS 2 o FRANCÈS 3)
El curs és gratuït però es paga el material:

a) Llibre: 28€ (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: Entre Nous, 1
nivell 2: Entre Nous, 1
nivell 3: Entre Nous, 2

b) Material del curs: 10€

2. Enviar un correu electrònic a l’adreça idiomes.frances@cfagirona.cat (abans
del dia 9 de setembre; si no, es perd la plaça) on hi consti:

- Nom i cognom de la persona inscrita
- Número de DNI
- Telèfon de contacte
- Nivell (1, 2 o 3)
- Correu electrònic
- Resguard del pagament (en pdf o foto)

Rebreu una resposta de confirmació de matrícula amb la data i hora de
presentació/inici del curs.

NOU ALUMNAT ADMÈS A FRANCÈS 2 i FRANCÈS 3:
Les persones que van fer la preinscripció al mes de juny i van ser admeses a
FRANCÈS 2 o FRANCÈS 3 cal que facin el tràmit de matrícula de forma
presencial:

mailto:idiomes.frances@cfagirona.cat


- dijous 2 de setembre a les 18.30 o bé
- divendres 3 de setembre a les 9.30

Aquest dia també hauran de fer un exercici d’expressió escrita i d’expressió oral que
servirà per acabar de determinar el nivell.

Cal que portin:
- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
- 2 fotografies de mida carnet
- Bolígraf
- Resguard de l’ingrés de 38 euros (preu del material comú + llibre de

text) al número de compte del CFA Girona, ES69 0182 0345 11
0201691876 (BBVA), indicant nom, cognom, ensenyament i nivell
(FRANCÈS 1, FRANCÈS 2 o FRANCÈS 3)

El curs és gratuït però es paga el material:
a) Llibre: 28€ (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: Entre Nous, 1
nivell 2: Entre Nous, 1
nivell 3: Entre Nous, 2

b) Material del curs: 10€

PERSONES NO PREINSCRITES AL JUNY

Totes les persones interessades a estudiar FRANCÈS al CFA Girona que no hagin
fet la preinscripció al juny, cal que truquin al centre (972 228 820) entre el 2 i el 9 de
setembre per reservar plaça per a una de les tres sessions informatives:

- divendres 10 de setembre a les 11.00
- dilluns 13 de setembre a les 17.00
- dimarts 14 de setembre a les 19.00

Aquest dia, si hi ha places vacants, també hauran de fer una prova de nivell
d’expressió escrita i d’expressió oral.

Cal que portin:

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
- 2 fotografies de mida carnet
- Bolígraf


