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CONFIRMACIÓ MATRÍCULA CICLES FORMATIUS 

 

GRAU SUPERIOR  CURS 2021-2022 
 
 

L’alumnat del nostre centre ha de formalitzar la matrícula per al curs 2021-2022 en el termini 
entre el 19 i el 23 de juliol. 
Passos a seguir per formalitzar la matrícula: 

 
1r. pas: Realitzar  el  pagament  de  l’import  pel  material  i  taxes  

 
Aquest pagament s’ha de realitzar per transferència bancària, seguint els passos següents: 

 

ES87 0081 1655 8500 0100 6110 
FER CONSTAR A CONCEPTE: 
Nom i cognom de l’alumne 
Curs a realitzar al 2021-2022 
 

 TOTAL A 
INGRESSAR 

DESGLOSAMENT DEL PAGAMENT: 

MATERIAL + TAXES + SORTIDES I XERRADES 
CURRICULARS 

1r TIS 490€ 60€ + 360€ + 70€ 

2n TIS 470€ 60€ + 360€ + 50€ 

1r i 2n GVEC 420€ 60€ + 360€ + 0€* 

*(es farà el pagament al moment de realitzar l’activitat) 
 
2n. pas: Omplir formulari de dades  

 
Les dades es recullen a través d’un FORMULARI GOOGLE en el què s’han d’afegir: 

Les dades de l’alumne/a: nom, cognoms, adreça, data de naixement, mòbil (si en té)... 
El cicle formatiu i si és repeteix curs. 
Documents que s’han d’escanejar o fotografiar prèviament per adjuntar al formulari: 
 
✔ DNI de l’alumne/a (totes dues cares) 
✔ Rebut del pagament 
✔ Fotografia de tipus carnet de l’alumne/a: cal que sigui una imatge clara i 
actualitzada (es pot fer amb el mòbil sempre i quan es faci amb un fons de color blanc o 
clar i que es vegi bé la cara). 

 
Si al llarg de l’etapa cal realitzar algun canvi de dades heu de passar per la secretaria del centre a 
notificar-lo. 
Si necessiteu ajuda o suport per a omplir el formulari pot demanar CITA PRÈVIA al telèfon del 
centre 93 637 37 00. 
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