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Benvolgudes famílies, 
Per tal de formalitzar la matrícula del cicle de grau superior en Direcció en cuina, caldrà fer-nos arribar al 
correu administracio@olivargran.cat la següent informació, dins del període de matrícula de l’1 al 7 de 
setembre ambdós inclosos: 

 Omplir el formulari de l’enllaç https://forms.gle/LiyoLAwpUDLYcBki8. 

 Fotocòpia o fotografia de: 

o DNI alumne/a. 

o Resguard del títol de BATXILLERAT o títol en Tècnic de Formació Professional o 
altre documentació que acrediti que es compleix els requisits per accedir als cicles 
de grau superior. 

o Targeta Sanitària Individual de l’alumne/a (TSI). 

o Número de compte bancari a on es giraran els dos rebuts del material fungible: 
200€ el 5 d’octubre i 200€ el 5 de desembre. 

o Carnet de monoparental, si s’escau. 

o Carnet de família nombrosa, si s’escau. 

 Formulari omplert de Preu Públic de Matrícula (document adjunt). 

 Resguards dels Pagaments a efectuar amb els següents codis de barres: 
(IMPORTANT: Anotar el nom sencer de l’alumne/a.)  

 

Preu Públic Matrícula Armariet de 30€ Maletí Eines de 180€ 

 
  

UNIFORME 110€ aprox. L'uniforme de pràctiques del centre és IMPRESCINDIBLE per a realitzar 

els mòduls pràctics. Els preus són orientatius i es compra directament a l'empresa CAP RISC.  

Tf. 972 56 38 49, C/Cap Norfeu 17, Roses. 

 

 

Un cop rebuda i revisada tota la informació, se us enviarà un correu amb la confirmació de la 

matrícula. Per a qualsevol consulta podeu contactar via correu a administracio@olivargran.cat 

o via telefònica al 972 50 45 62 de 9:30 a 13:30 (a partir del 28 d’agost). 

Atentament, 

 

ADMINISTRACIÓ  

Institut Olivar Gran 

Figueres, 30 de juliol de 2020. 
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