
IES XARC - MATRÍCULA CURS 2021-22
Formació Professional

CF DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA  (1a matrícula)

DATES DE MATRÍCULA:

20, 21 i 22 de juliol

DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

• Sol·licitud de matrícula complimentada i signada (en el cas de menors d'edat signada pels dos tutors)
• 2 Fotos carnet amb el nom i llinatges al darrera 
• Fotocòpia del DNI
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Document d'autoritzacions (en el cas de menors d'edat, complimentat i signat pels dos tutors)
• Sol·licitud de compte d'usuari per a l'accés al programa Gestib

• Justificant de l'aportació dels alumnes per al desenvolupament d’activitats
 lectives (inclou assegurança escolar)*:.................................................................... 30 € 

• Inscripció voluntària a l'APIMA de l'IES Xarc:.........................................................    6 €

Podeu realitzar el pagament mitjançant:
- Transferència on-line a la compta corrent  número ES87 2100 4508 8022 0000 2746 de La Caixa 
(anoteu el nom de l'alumne/a, el curs i portau una còpia del resguard bancari)
- Caixers automàtics de La Caixa (veure les instruccions adjuntes)

Bonificacions  del pagament de l'aportació dels alumnes:
 Família nombrosa / monoparental  general:   50% del total
Hauran de presentar original i fotocòpia de la documentació acreditativa

Exempcions  del  pagament  de  l'aportació  dels  alumnes  (No  han  de  pagar):  Membres  de  família  en  situació  de 
vulnerabilitat econòmica, família nombrosa i  monoparental de categoria especial. Persones amb una discapacitat igual o 
superior al 33%. Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills que en depenen. Joves  
tutelats,  extutelats  en  vies  d'emancipació  i  en  acolliment  familiar.  Persones  privades  de  llibertat.  Reexpedició  per 
rectificació de la menció del sexe en el registre civil. La condició s'ha d'acreditar documentalment. 

• Sol·licitud de transport escolar per al curs 2021-22 (condicionada a les vacants d'ESO) signada pel 
pare i mare / tutor-a o alumne/a major d'edat. 

• L'alumnat d'altres centres ha de portar justificant dels requisits d'accés al cicle formatiu. 

PROCEDIMENT PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

Heu de complimentar i signar els documents, i demanar cita prèvia a partir del 19 de juliol al telèfon de 
l'Institut 971 33 95 00, de 9'00 a 14'00 hores.

Podeu fotocopiar-ho tot al mateix full (DNI i targeta sanitària) i no retallar.

QUAN VINGUEU AL CENTRE SERÀ OBLIGATORI L'ÚS DE MASCARETA I HEU DE PORTAR UN BOLÍGRAF

CFGM
1a Matrícula
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