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El termini per realitzar la matriculació de l’alumnat preinscrit al CFPS de Patronatge i Moda és de 
l’1 al 7 de setembre. Per tal d’evitar al màxim la presencialitat, la matrícula es formalitzarà 
telemàticament. En cas que sigui imprescindible tramitar-la de forma presencial, s’haurà de fer 
amb cita prèvia, que s’haurà de demanar al telèfon 634574763 a partir del dia 1 de setembre (de 9 
a 13 hores).  

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA MATRICULACIÓ  

Tot l’alumnat de nova incorporació al centre, per formalitzar la matrícula, haurà d’enviar 
telemàticament, escanejada o fotografiada, la següent documentació al correu del centre 
iescanet@xtec.cat: 

 Original i fotocòpia del DNI/NIE i TSI (si no s’ha fet la preinscripció en aquest centre). 

 Carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents, o 
certificat mèdic oficial equivalent. Si l’alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per 
altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial. 

 Documentació acreditativa dels requisits acadèmics en el cas que no s’hagi acreditat durant la 
preinscripció. 

 Document únic d’autoritzacions. 

 Document de compromís i acceptació de les condicions de la formació en alternança. 

 Carta de compromís educatiu i annex 1. 

El centre disposa del servei de pagament de TPVescola (instruccions al dors). El termini de 
pagament acaba el 30 de setembre. 
 

 Alumnat de 1r curs: quota de 261€ en concepte de material + taxes del Departament 
d’Educació: 
Per curs: 360€ 
Per unitat formativa: 25€ 
Mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25€ 

 Alumnat de 2n curs: quota de 111€ en concepte de material + taxes del Departament 
d’Educació: 
Per curs: 360€ 
Per unitat formativa: 25€ 
Mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25€ 

 Quota de l’AMPA (només una per família): 26€ 
 

L’assegurança de responsabilitat civil per a majors de 28 anys serà a càrrec de l’alumne/a. 
 
L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a 
la plaça adjudicada. 
 
D’acord amb la Resolució de preinscripció i matrícula del curs 2020-2021, a l’alumnat que 
per causes justificades no pot aportar la documentació acreditativa corresponent, se’l 
matricula condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenta la 
documentació pendent. 



 

 

     
          
 

Passarel·la TPVescola  
 
Com fer un pagament:  
 
Per Internet:  
 
1.Accediu a : https://tpvescola.com  
 
2.Seleccioneu el municipi i el vostre centre d’ensenyament.  
 
3.El sistema us demanarà el nom d’usuari i la contrasenya. El nom d’usuari és el 
codi de 8 dígits que l’institut us ha enviat o enviarà aviat per correu electrònic. La 
contrasenya és inicialment zx1234(en minúscules), us la podeu canviar si voleu, 
però no és imprescindible.  
 
Si no heu rebut el número d’usuari, a consergeria us el facilitaran a vosaltres o als 
vostres fills/es.  
 
4.Aneu a PAGAMENTS i seleccioneu els conceptes. Fent clic al botó PAGAR 
accedireu a la pagina de validació bancària. Heu de posar les dades de la vostra 
targeta de crèdit o dèbit i seguir les instruccions en pantalla. La transacció es 
processa en un entorn segur.  
 
5.Una vegada validada la vostra operació rebreu un mail amb el justificant del 
pagament.  
 
6.No cal entregar el justificant a l’institut.  
 
Amb el mòbil:  
 
També us podeu baixar l’app TPVEscola a Google Play i App Store i fer els 
mateixos passos del pagament per Internet.  
 
Així mateix, tots els pagaments de sortides del curs 2020/2021 es faran a través 
d’aquesta plataforma. 

https://tpvescola.com/

