
Benvolgudes famílies,

Degut a la situació actual provocada per la COVID19, la confirmació de matrícula dels 
alumnes de 1r, 2n, 3r d’ESO -superin el curs o repeteixin- es realitzarà de manera 
automàtica per part del centre. Properament rebreu les instruccions de pagament dels 
diferents conceptes de cara al curs vinent.

Pel que fa als alumnes de 4t d’ESO, tots aquells que tinguin previst continuar els seus 
estudis de batxillerat al nostre institut no caldrà que facin la preinscripció, ja que tenen 
reservada la plaça; hauran de realitzar directament la matrícula al mes de juliol. 
Properament es demanarà a aquests alumnes que facin l’elecció de matèries de modalitat 
per anar preparant la matrícula.

Sí que s’hauran de preinscriure aquells alumnes de 4t d’ESO que vulguin estudiar batxillerat 
en altres centres o els que vulguin accedir a un cicle formatiu a qualsevol centre, el nostre 
inclòs. El període de preinscripció per al batxillerat (per als alumnes que marxin del centre) 
serà del 27 de maig al 3 de juny, i el dels cicles formatius de grau mitjà (per a tots), del 2 al 8 
de juny. Enguany la nota mitjana de l’ESO -necessària per la preinscripció als CFGM-
l’adjuntarà el Departament a la sol·licitud de cada alumne, no serà donada en paper. 
Aprofitem per recordar-vos que El Palau imparteix els CFGM d’Instal·lacions Elèctriques i 
Automàtiques i Mecanització (en torn de matí) i Soldadura i Caldereria i Gestió 
Administrativa (en torn de tarda).

Els alumnes de 1r de batxillerat -superin el curs o repeteixin- i els alumnes de 2n de 
batxillerat que no superin el curs hauran de fer directament la matrícula al mes de juliol o al 
setembre si estan pendents de les Proves Extraordinàries.

Tots aquells alumnes de cicles formatius de grau mitjà o superior que han estat cursant un 
cicle formatiu al INS El Palau durant el curs 2019/20 i no s'han donat de baixa,, també 
tindran confirmada la seva plaça de manera automàtica, promocionin o no de curs, i hauran 
de realitzar només la matrícula corresponent al mes de setembre. L’alumnat de grau mitjà 
que passi a grau superior o que canviï de cicle formatiu, sí que haurà de realitzar la 
preinscripció corresponent durant el període que va del 2 al 8 de juny de 2020 per a grau 
mitjà i del 10 al 17 de juny per a grau superior . Us recordem que al nostre centre es poden 
cursar els CFGS d’Administració i Finances, Sistemes Electrònics i Automatitzats i Motlles i 
Matrius (tots tres en torn de tarda).
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