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Benvolgudes famílies,
 
Us fem arribar les instruccions per fer la matrícula de CICLES 
FORMATIUS per al curs vinent 2020
que aquest curs per les circumstàncies
hem d'extremar les mesures de precaució, minimitzar l
presencials i prioritzar la via telemàtica per lliurar la documentació.
 
La matrícula serà telemàtica, 
no es pugui perquè no es tinguin mitjans per fer
es podrà reservar cita prèvia en aq
PREVIA) 
 
DOCUMENTACIÓ 

 Documents de matrícula annexats, degudament emplenats i 
signats. Hi ha documents que només els heu d'omplir
menors d'edat, ja ho indica a l'encapçalament.

 En el cas de ser menors d'edat la documentació ha de venir 
signada pels tutors de l'alumne/a.

 Resguard del pagament del material
 La resta de documentació necessària la teniu detallada dintre del 

document de matrícula amb el nom
OBLIGATÒRIA A PRESENTAR AMB LA MATRÍCULA"

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ

 La matrícula tal com s'indica 
s'ha d'enviar per mail a
si es el cas presencialment demanant cita prèvia

 Si envieu per mail, a l'
admès 

 Terminis: de les 00.01 h del dia 01.09 a les 23:59 h del dia 
07.09. Després d'aquest termini no es permetrà cap 
matrícula més, es perdrà la plaça i es gestionarà la llista 
d'espera. 

 
LLIBRES (us informarem al s
Torre Roja on anirem actualitzant informació)
 
AFA  (La informació sobre l'associació de famílies dels alumnes, la 
trobareu annexa al final dels documents de la matrícula)
 
MATRICULA:  DE L'1 AL 7 DE SETEMBRE
 

Generalitat de Catalunya      
Departament d’Educació 

Benvolgudes famílies,  

Us fem arribar les instruccions per fer la matrícula de CICLES 
FORMATIUS per al curs vinent 2020-2021. Cal que llegiu atentament, ja 
que aquest curs per les circumstàncies excepcionals que estem vivint, 

mesures de precaució, minimitzar les cites 
presencials i prioritzar la via telemàtica per lliurar la documentació.

La matrícula serà telemàtica, de l'1 al 7 de setembre, en el cas que 
no es tinguin mitjans per fer-ho, excepcionalment 

es podrà reservar cita prèvia en aquest enllaç.  (ENLLAÇ CITA 

Documents de matrícula annexats, degudament emplenats i 
signats. Hi ha documents que només els heu d'omplir
menors d'edat, ja ho indica a l'encapçalament. 

En el cas de ser menors d'edat la documentació ha de venir 
signada pels tutors de l'alumne/a.   

Resguard del pagament del material 
La resta de documentació necessària la teniu detallada dintre del 

matrícula amb el nom "DOCUMENTACIÓ 
OBLIGATÒRIA A PRESENTAR AMB LA MATRÍCULA" 

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ 

La matrícula tal com s'indica en el primer full de la documentació 
s'ha d'enviar per mail a preinscripcio_matricula@torreroja.cat
si es el cas presencialment demanant cita prèvia 

Si envieu per mail, a l'ASSUMPTE indiqueu el nom de l'alumne/a 

00.01 h del dia 01.09 a les 23:59 h del dia 
Després d'aquest termini no es permetrà cap 

matrícula més, es perdrà la plaça i es gestionarà la llista 

(us informarem al setembre o podeu mirar la web de l'institut 
Torre Roja on anirem actualitzant informació) 

(La informació sobre l'associació de famílies dels alumnes, la 
trobareu annexa al final dels documents de la matrícula) 

DE L'1 AL 7 DE SETEMBRE 

Us fem arribar les instruccions per fer la matrícula de CICLES 
2021. Cal que llegiu atentament, ja 

excepcionals que estem vivint, 
es cites 

presencials i prioritzar la via telemàtica per lliurar la documentació. 

, en el cas que 
ho, excepcionalment 

(ENLLAÇ CITA 

Documents de matrícula annexats, degudament emplenats i 
signats. Hi ha documents que només els heu d'omplir si sou 

En el cas de ser menors d'edat la documentació ha de venir 

La resta de documentació necessària la teniu detallada dintre del 
DOCUMENTACIÓ 

en el primer full de la documentació 
torreroja.cat o 

ASSUMPTE indiqueu el nom de l'alumne/a 

00.01 h del dia 01.09 a les 23:59 h del dia 
Després d'aquest termini no es permetrà cap 

matrícula més, es perdrà la plaça i es gestionarà la llista 

etembre o podeu mirar la web de l'institut 

(La informació sobre l'associació de famílies dels alumnes, la 
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GESTIÓ DE LES LLISTES D'ESPERA
(dies 8 i 11 de setembre festius), no podem saber fins que finalitzi el 
procés de matrícula (DIA 8) quantes places quedaran i a quants de la 
llista d'espera podem trucar.
 
INICI DE CLASSES. 
Superior el 21 de setembre. Teniu tota 
 
SI NO ESTEU A LA LLISTA D'ADMESOS DEL TORRE ROJA
consultar la llista d'espera, si tampoc esteu
un correu al mail que vau indicar a la preinscripció indicant en quin 
centre us han admès, o
enllaç   http://queestudiar.gencat
resultats/ 
 
SI NO ESTEU A CAP LLISTA
admès en altres centres, possiblement és perquè en el període de reclamacions 
no vau solucionar l'error o no vau enviar la
 
Documentació que s'adjunta,

 MATRÍCULA GRAU MITJÀ EXCEPTE APD, pels admesos a cicles de 
Gestió Administrativa, Activitats Comercials o Sistemes 
microinformàtics i xarxes

 MATRÍCULA ATENCIÓ A PERSONES EN SITUAC
DEPENDÈNCIA, únicament pels admesos a aquest cicle.

 MATRÍCULA GRAU SUPERIOR

 
IMPORTANT: Si algun
agrairem que ens envieu un mail 
a preinscripcio_matricula
al qual ha estat admès
plaça a un altre en llista d'espera i poder
 
 
Atentament,  
 
Institut Torre Roja 

Generalitat de Catalunya      
Departament d’Educació 

GESTIÓ DE LES LLISTES D'ESPERA: DEL 8 AL 18 DE SETEMBRE 
(dies 8 i 11 de setembre festius), no podem saber fins que finalitzi el 

de matrícula (DIA 8) quantes places quedaran i a quants de la 
llista d'espera podem trucar. 

. Per Grau Mig el 14 de setembre i per Grau 
Superior el 21 de setembre. Teniu tota l’ informació a la web

SI NO ESTEU A LA LLISTA D'ADMESOS DEL TORRE ROJA
consultar la llista d'espera, si tampoc esteu possiblement us ha arribat 

mail que vau indicar a la preinscripció indicant en quin 
centre us han admès, o també podeu consultar en aquest 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/consulta

SI NO ESTEU A CAP LLISTA, ni llista d'admesos, ni llista d'espera, ni us han 
admès en altres centres, possiblement és perquè en el període de reclamacions 
no vau solucionar l'error o no vau enviar la documentació que us demanaven.

Documentació que s'adjunta, 

MATRÍCULA GRAU MITJÀ EXCEPTE APD, pels admesos a cicles de 
Gestió Administrativa, Activitats Comercials o Sistemes 
microinformàtics i xarxes 
MATRÍCULA ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA, únicament pels admesos a aquest cicle.
MATRÍCULA GRAU SUPERIOR 

Si algun alumne/a admès ja sap que no es matricularà, 
agrairem que ens envieu un mail 

preinscripcio_matricula@torreroja.cat indicant  (Nom, cognoms, cicle 
al qual ha estat admès i el motiu de la baixa), per poder-
plaça a un altre en llista d'espera i poder-la gestionar abans. Gràcies

 

: DEL 8 AL 18 DE SETEMBRE 
(dies 8 i 11 de setembre festius), no podem saber fins que finalitzi el 

de matrícula (DIA 8) quantes places quedaran i a quants de la 

er Grau Mig el 14 de setembre i per Grau 
a la web. 

SI NO ESTEU A LA LLISTA D'ADMESOS DEL TORRE ROJA, heu de 
possiblement us ha arribat 

mail que vau indicar a la preinscripció indicant en quin 
també podeu consultar en aquest 

gm/consulta-

llista d'admesos, ni llista d'espera, ni us han 
admès en altres centres, possiblement és perquè en el període de reclamacions 

documentació que us demanaven. 

MATRÍCULA GRAU MITJÀ EXCEPTE APD, pels admesos a cicles de 
Gestió Administrativa, Activitats Comercials o Sistemes 

IÓ DE 
DEPENDÈNCIA, únicament pels admesos a aquest cicle. 

alumne/a admès ja sap que no es matricularà, 

(Nom, cognoms, cicle 
-li donar la seva 

la gestionar abans. Gràcies   


