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Informació Matricula CFPM per l’alumnat de 1r a 2n o repetidors 

Curs 2019/20 
 

Com a novetat per a la matrícula del proper curs 2019/20 trobareu a la pàgina web del 
centre www.institutseveroochoa.cat, tots els documents necessaris per formalitzar la 
matrícula en format pdf editable (per emplenar-los còmodament des de casa a 
l’ordinador),i portar-los degudament signats en les dates previstes de matriculació.  
 
No s’acceptarà cap matriculació amb la documentació incomplerta i el comprovant 
de pagament corresponent. El fet de no portar-los implicarà la pèrdua del dret a 
matricular-se al centre. 

 
Calendari de matrícula CF Grau Mitjà (de 10:00h a 13:00h) 
 

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions ............................. Dimarts 18/06/2019 

CFGM Operacions de Laboratori .............................................. Dimarts 18/06/2019 

CFGM Atenció a persones en situació de dependència ....... Dimecres 19/06/2019 

CFGM Gestió administrativa ......................................................... Dijous 20/06/2019 

 

 
 

SECRETARIA 
 
Esplugues de Llobregat, juny de 2019 
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Informació Matricula CFPS per l’alumnat de 1r a 2n o repetidors 

Curs 2019/20 
 

Com a novetat per a la matrícula del proper curs 2019/20 trobareu a la pàgina web del 
centre www.institutseveroochoa.cat, tots els documents necessaris per formalitzar la 
matrícula en format pdf editable (per emplenar-los còmodament des de casa a 
l’ordinador),  i portar-los degudament signats en les dates previstes de matriculació.  
 
No s’acceptarà cap matriculació amb la documentació incomplerta i el comprovant 
de pagament corresponent. El fet de no portar-los implicarà la pèrdua del dret a 
matricular-se al centre. 

 
Calendari de matrícula CF Grau Mitjà (de 10:00h a 13:00h) 
 

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions ............................. Dimarts 18/06/2019 

CFGM Operacions de Laboratori .............................................. Dimarts 18/06/2019 

CFGM Atenció a persones en situació de dependència ....... Dimecres 19/06/2019 

CFGM Gestió administrativa ......................................................... Dijous 20/06/2019 
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Esplugues de Llobregat, juny de 2019 

http://www.institutseveroochoa.cat-/
http://www.institutseveroochoa.cat/

