Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Eugeni d’Ors
Av. Tarragona, s/n
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel. 93 890 38 33
E-mail a8031459@xtec.cat

MATRÍCULA I PREUS
CICLES FORMATIUS
GRAU MITJÀ
CURS 2020-2021

DATES DE MATRICULACIÓ:
DATES

CURS
Matrícula d’alumnat nou
Alumnes que es matriculin per primera vegada a Cicles Formatius de Grau Mitjà o que
canviïn de Cicle Formatiu

Del 1/9 al 7/9

Atenció presencial amb cita prèvia (per dubtes que no es poden solucionar
telemàticament): 6 i 7 de setembre de 10h a 12h.
Per a cita prèvia, cal trucar al tel. 93 890 38 33 de 9h a 13.30h.

Matrícula d’alumnat nou
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC A a8031459@xtec.cat
a) L’alumne/a ha rebut per part de l’institut al seu correu electrònic aquestes instruccions i a més a més les pot trobar
penjades a la web de l’institut.

b) L’alumne/a enviarà un correu a a8031459@xtec.cat (Assumpte: «Matrícula Grau Mitjà») adjuntant:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

DNI/NIE.
El document «Fitxa matrícula GM» degudament emplenat.
Resguard d’ingrés del pagament al Banc Sabadell. És imprescindible que el resguard porti el
nom i cognoms de l’alumne/a i el curs en el que es matricula.
Certificat d’estudis pel qual s’accedeix a la matrícula de Cicles Formatius.
Qualificació numèrica obtinguda en l’ESO i resguard del títol.
Fotocòpia Número d’Usuari de la Seguretat Social (NUSS).
L’alumnat que sol·liciti transport escolar haurà de seguir les instruccions del document adjunt en el
correu amb instruccions per realitzar la matrícula «Transport escolar 2020-2021»
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DOCUMENTACIÓ QUE CALDRÀ PORTAR A SECRETARIA DURANT EL MES DE SETEMBRE
• 3 fotografies mida carnet. Alumnes que estiguin en el torn de matí.
• 2 fotografies mida carnet. Alumnes que estiguin en el torn de tarda.
Els alumnes que sol·licitin transport escolar hauran de demanar la informació del tràmit a secretaria.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER OBTENIR EL CARNET DE L’AMPA
Cal omplir el següent formulari telemàtic (https://forms.gle/P2TZYeVjcPWwTR9B9) en el qual haureu d’adjuntar
digitalment:
• El resguard de pagament
• Fotografia
Durant el mes de setembre es lliurarà físicament el carnet de l’AMPA (en cas d’haver abonat la quota corresponent).
(*) INSTRUCCIONS DE PAGAMENT




Import
S’han d’ingressar 90,00 € al número de compte IBAN ES39 0081 0046 11 0001762678 del Banc Sabadell en
concepte de despesa escolar, assegurança escolar i quota de soci de l’AMPA.
A partir del segon fill l’import a ingressar és de 60,00 €.
Pels alumnes que només facin la Formació en centres de treball (FCT) l’import serà de 1,12 € (en concepte
d’assegurança).
Atenció: La baixa de l’alumne/a durant el curs, no dóna dret a recuperar cap import

Pagament per caixer
S’han de fer a través de caixers del Banc Sabadell.
S’ha d’escollir una d’aquestes 3 formes de pagament:
1. LLIBRETA BANC SABADELL
2. TARGETA BANC SABADELL
3. TARGETA D’UNA ALTRA ENTITAT
AL CAIXER S’HA DE SEGUIR ELS PASSOS SEGÜENTS:
1) Seleccionar → OPERACIONS
2) Seleccionar → PAGAMENTS A TERCERS
3) Introduir el PIN de la llibreta o targeta (núm. secret de 4 xifres)
4) Introduir el CODI de l’Entitat: 152190
Seleccionar → ACCEPTAR
5) Seleccionar:
Material + AMPA (90,00 €) o
A partir del 2n fill (60,00 €)
i anotar la quantitat a pagar.
Seleccionar → ACCEPTAR
6) Introduir les dades següents que són imprescindibles:
CURS 2020-2021
NIVELL: Indicar el Cicle Formatiu i curs al que es matricula
NOM:
COGNOMS:
Seleccionar → ACCEPTAR
7) Revisar les dades de la pantalla
Seleccionar → ACCEPTAR
Surten 2 comprovants: un per a l’Institut i un altre per a la família.

Pàgina 2 de 3

Pagament per transferència bancària
Una altra opció és:
•

Fer una transferència bancària des de la seva entitat al número de compte
IBAN ES39 0081 0046 11 0001762678 del Banc Sabadell,

tot indicant al concepte el NOM COMPLET de l’alumne/a i el Cicle Formatiu i el curs (1r o 2n) al qual es matricula.
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