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GS - ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

Instruccions de matrícula per alumnes de segon curs

curs 2022/23

La matrícula ha de fer-se de forma telemàtica a través del GESTIB

1. DATES DE MATRÍCULA EN LÍNIA: per alumnes repetidors i/o que promocionen a segon

curs del 4 i 5 de juliol a través del GESTIB (ambdós inclosos).

2. OPCIONS PER MATRICULAR-SE EN LÍNIA:

Opció 1: des del GestIB-famílies emprant les claus d’accés al GestIB (al menú “Matrícula

en línia”, disponible NOMÉS el 4 i 5 de juliol).

Opció 2: emprar el codi d’accés que enviarà l’institut per email el primer dia hàbil de

matrícula. Rebran un codi d’accés i unes instruccions al seu correu electrònic. Aquesta

opció NO és vàlida si l’alumne NO disposa de document d’identitat. Si no ha comunicat

un email VÀLID a l’Institut, no podrà rebre aquest codi.

3. MÒDULS PROFESSIONALS DEL CICLE:

Només heu de seleccionar el mòduls que vulgueu cursar el curs 22/23. Si és el cas

pensau a matricular-vos dels mòduls que teniu pendents de primer curs.

SEGON CURS

Protocol empresarial

Organització d'esdeveniments empresarials

Gestió avançada de la informació

Segona llengua estrangera

Projecte d'assistència a la direcció

FCT
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4. DOCUMENTACIÓ A  ADJUNTAR A LA MATRÍCULA EN LÍNIA:

● Full d’autoritzacions emplenat (es troba a la pàgina web del centre).

● Còpia de la targeta sanitària o sol·licitud de la targeta.

● Còpia del DNI o NIE.

● Justificant bancari d’ingrés de les despeses d'inscripció al compte (punt 5 PAGAMENTS).

● Els alumnes que pertanyin a famílies nombroses, presentant una fotocòpia del carnet

degudament actualitzat, només hauran d’ingressar el 50% de l’import corresponent i si

són de família nombrosa especial el 25%.

● En cas que l’alumne sigui menor d’edat i els pares estiguin separats/divorciats s’ha

d’adjuntar la sentència o el conveni regulador que acrediti la custòdia i la pàtria

potestat.

5. PAGAMENTS: inclou l’assegurança escolar i el material.

ORDINÀRIA PER MÒDUL
(fins a 4 mòduls)

FAMÍLIA
NOMBROSA

GENERAL

FAMÍLIA
NOMBROSA

ESPECIAL

Mòdul
projecte

FCT i mòdul
projecte

95 € 10€ 47 € 32 € 4 € 10 €

NOTA: les despeses d’inscripció només es reembolsaran fins a data 15 d’octubre en cas que
l’alumne/a passi a cursar un altre cicle o canviï de centre.

Caixa Colonya   ES21 2056 0010 3220 5212 1122

6. INFORMACIÓ SOBRE ELS CIFP PAU CASESNOVES:

Si voleu consultar més informació referent al Centre Integrat de Formació Professional

consulteu la web del centre www.paucasesnovescifp.cat o posau-vos en contacte amb

caporalia d'estudis.

7. LLIBRES DE TEXT:

Si algun mòdul necessita llibre de text per al proper curs estarà disponible el mes de

setembre a la web del centre www.paucasesnovescifp.cat

Els cicles de grau superior estan cofinançats per la Unió Europea a través del
Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus (FSE+) de les Illes Balears 2021-2027
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