
INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA DE   CICLES   PER AL CURS 2021-22  
ALUMNAT DEL CENTRE DE CICLES: MITJÀ- SUPERIOR -FP BÀSICA

Tot l’alumnat que ja està matriculat en un cicle al curs 2020-21 al nostre Centre, no haurà de vindre a matricular-se
presencialment per al curs 2021-22, ja que es procedirà a fer  una matrícula interna des de Secretaria, d’acord amb les
dades acadèmiques de les Actes d’Avaluació del curs 2020-21.

CURS: 1º
 A – Alumnat NOU: L’accés a un cicle mitjà o Superior o FP Bàsica ha requerit la participació en el procés d’admissió (del
dia 21 de maig a l’1 de juny), amb independència que l’alumnat estiga cursant altres ensenyaments, fins i tot no obligatoris, al
mateix Centre. La matrícula serà presencial: 
-Matrícula de    1º de Cicles  : El dia 22 de juliol, eixirà el Llistat Definitiu d’admissió. Al dia següent, el 23 de juliol, es
lliurarà el «sobre de matrícula», on s’indicarà el dia i la hora exacta de la matrícula.
-Matrícula de 1º FPB: El dia 15 de juliol, eixirà el Llistat definitiu d’admesos. El dia 16, es lliurarà el “sobre de matrícula”.

B – Alumnat nostre REPETIDOR   de 1º curs   (curs complet o mòduls solts):
La documentació (conformitat normes cicles, autorització d’imatge, etc) que hauran d’aportar per a la matrícula, es repartirà
a començament de curs, i la podran lliurar durant tot el mes de setembre, per mitjà dels/de les tutors/es del seu grup.  Així
com, el rebut de l’assegurança Escolar (indicant nom i cognoms de l’alumne/a i curs), que també es lliurarà  al/a la  tutor/a
del seu grup.

La informació de l’Ampa, es publicarà a la Web de l’Institut i per mitjà de la plataforma Web família, per a què les famílies
que vulguen, puguen ser sòcies.

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA DE SECRETARIA: A SETEMBRE

CURS: 1º curs de CICLES (repetidor de curs complet o de mòduls solts)

Documentació:

*1-  Justificant del pagament de l’assegurança Escolar (taxa obligatòria per a Cicles – alumnat menor de
28 anys)
  
  Ingresseu al banc:

  Quota: 1,12€

  
L'ingrés es pot fer personalment, per caixer automàtic, per transferència u on line. 

    És important que al rebut aparega imprés:
-   - El nom i cognoms de l'ALUMNE/A + el CURS (1º GA, 1º SMX, 1º AFI, 1º DAW, 1º FPB)   2021/22

  ja que és l’alumnat i no el del pare/mare o tutor/a legal, el beneficiari de l’assegurança, i hem de  fer-lo
     constar en la matrícula.

  - En concepte es posa: ASSEGURANÇA ESCOLAR 
Cal guardar el rebut de l'ingrés o de la transferència, perquè s’ha de lliurar a/a la tutor/a del seu grup, al
mes de setembre.  

                                    CURS: 2º                                                   
A - Alumnat NOU: Mirar l’apartat A, de Curs: 1º
B-Alumnat  nostre:  PROMOCIÓ de 1º,  PROMOCIÓ de 1º  amb  pendents o REPETIDOR de 2º  (curs complet o
mòduls solts): 
-* Obligatori pagar la taxa de l’Assegurança Escolar per a l’alumnat menor de 28 anys (Mirar informació de 1º curs Cicles)
-  Documentació a aportar a Setembre: Rebut del pagament de l’Assegurança Escolar + Fotocòpia del  DNI/NIE. L’altra
documentació que hauran d’aportar per a la matrícula, es repartirà a començament de curs i la podran lliurar durant tot el mes
de setembre, per mitjà dels/de les tutors/es del seu grup.
OBSERVACIÓ: L’alumnat de cicles, menor de 28 anys, està comprés en l’Assegurança Escolar. En el cas d’accident escolar,
han de fer  ús dels  Centres Col·laboradors actualitzats  cada curs  acadèmic (tauler  d’anuncis).  Si  l’estudiant  treballa  per
compte d’altri o propi, no podrà acollir-se als beneficis de l’assegurança escolar.
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