
MATRÍCULA NOUS ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
 
 

Matrícula de persones admeses segons llistat publicat el 16 de juliol de 2021: 

Matrícula ordinària: del 19 al 23 de juliol de 8:30 a 13:30 hores. Prèviament, cal demanar dia i hora. Per demanar 

cita prèvia per internet a la pàgina web de l’Institut. 

Les persones que no formalitzin la matrícula abans del 23 de juliol podran perdre el dret a reserva de 
plaça. No es matricularà a les persones que no portin tota la documentació.  
Segons l'article 3 de l’ORDRE ENS/181/2012, de 22 de juny on consta que els preus públics creats per aquesta 
Ordre són exigibles abans de la prestació del servei.  
A sol·licitud de l’alumne/a (només de cicle formatiu de grau superior), es pot fraccionar el pagament en dues 
parts iguals, a ingressar en els mesos de juliol i de setembre, de forma que la matrícula s’entendrà formalitzada 
un cop acreditat l’ingrés del segon termini.  
 

Documentació per formalitzar la matrícula: (recollir a consergeria) 

 Imprès de matrícula 

 Original i fotocòpia del títol o resguard del títol 

 Original i fotocòpia del/s certificats dels estudis finalitzats que permeten l’accés 

 Carta de compromís degudament emplenada i signada menors d’edat / carta de compromís 

degudament emplenades i signada majors d’edat. 

 Autoritzacions menors d’edat degudament emplenades i signades / autoritzacions majors d’edat 

degudament emplenades i signades. 

 Full d’instruccions per fer el pagament. 

     L’alumne ha de portar el dossier de consergeria més aquesta documentació:  

 DNI/NIE/PASSAPORT de alumna/e i original i fotocòpia del DNI tutor legal si l’alumne/a és menor 

d’edat  

 Fotocòpia Targeta sanitària individual (CATSALUT)  

 Rebut/s de pagament 

 

Matrícula extraordinària: 7 i 8 de setembre. de 8:30 a 13:30 hores. Prèviament, cal demanar dia i hora. Per 

demanar cita prèvia per internet a la pàgina web de l’Institut. 


