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MATRICULACIÓ CURS 2020-21 

CFGM i CFGS 

 Benvolgudes famílies, 

Per tal de poder formalitzar la matrícula per al curs vinent és necessari que presenteu al Centre 

aquest full més els resguards dels pagaments de la quota de material (CFGM i CFGS) i les Taxes de 

Preus públics de CFGS (demanar cita prèvia via la web del Centre) , en el període indicat: 

Alumnat PROPI: Matrícula del 30 juny al 3 de juliol  (alumnat que repetirà curs de CAI o 

DAS, alumnat que cursarà DAS 2  o farà FCT de CAI o de DAS) 

Alumnat NOU: Matrícula del 1 al 7 de setembre  

(Ompliu les dades i marqueu amb una X les opcions que corresponguin segons el vostre cas) 

DADES DE L’ALUMNE: Nom i Cognoms: ______________________________________ 

Data de Naixement: ____________        DNI/NIE/Passp.:_________________ 

Curs del que es matricula:   CAI     DAS1     DAS2       FCT CAI       FCT DAS 

Repeteix curs:     NO     SI       e-mail alumne:______________________(si és major d’edat) 

Adreça:_________________________________ Codi Postal:___________ 

Nom i cognoms (pare/mare/tutor):___________________________ (si és menor d’edat l’alumne) 

DNI/NIE/Passp.:________________          Telèfon:________________  

e-mail (pare/mare/tutor):__________________________________ (si és menor d’edat l’alumne) 

QUOTES material CFGM CAI: en concepte d’ús i manteniment del material informàtic, material 

de tallers, fotocòpies i assegurança escolar obligatòria. 

 NOUS: 80€        Repetidors: 30€   

 Només FCT: presentar full matrícula al juliol i pagament d’ assegurances al setembre.  

Referència en fer l’ ingrés:   NOM i COGNOMS-CAI  

QUOTES material CFGS DAS: en concepte d’ús i manteniment del material informàtic, fotocòpies 

i assegurança escolar obligatòria. 

 Alumnat NOU de DAS: 60€      Repetidors DAS: 30€  Alumnat propi DAS2: 40€ 

 Només FCT: presentar full matrícula al juliol i pagament d’ assegurances al setembre.  

Referència en fer l’ ingrés: NOM i COGNOMS-MTDAS-1 o 2 (1 per DAS1 i 2 per DAS2) 

(Les quotes han estat reajustades per compensar la situació del COVID-19 del curs 19-20) 

Data de la matrícula: Barcelona, ___ de ____________ del 20___  SIGNATURA: 

TOTS els ingressos s’han de fer per transferència o al Caixer Automàtic  al número de compte:  

    CAIXABANK: ES34 2100 0718 5202 0008 7067 

   (demaneu justificant en fer l’ ingrés i introduïu l’ import EXACTE!). 

 Recordeu adjuntar també el full de matrícula de CFGS i reguard de pagament de Taxes de Preus Públics. 

       Molt important: 

 Els majors de 28 anys de CAI i DAS hauran de formalitzar una assegurança  al setembre a secretaria. 
     Només es CONFIRMARÀ la plaça quan es porti TOTA la documentació demanada. 
     Els pagaments de Taxes de Preus Públics i els de materials S’han de fer per SEPARAT!            

Avda. Rio de Janeiro, 92, 08016 Barcelona  Atentament,  la direcció del centre. 
Correu electrònic: iesflosicalcat@xtec.cat Tractament de dades  en compliment del Reglament general de Protecció de Dades 
www.insflosicalcat.cat                      (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. 

Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora. 
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