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GM INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS - ELE22

Instruccions matrícula nous alumnes  - curs 2022/23

Només les persones admeses a LA LLISTA DEFINITIVA heu de dur formalitzar la matrícula

1. DATES DE MATRÍCULA: 20, 21 i 22 de juliol, en cas contrari es perdrà la plaça. S'ha de lliurar

presencialment a la consergeria del centre la documentació que vos detallarem a

continuació impresa i emplenada. L'horari per poder lliurar la documentació serà de 8:00

a 13:00 hores.

2. DOCUMENTACIÓ A  PRESENTAR:

● Full de matrícula DEL VOSTRE CICLE imprès i emplenat. El trobareu just davall on era

aquest document a la pàgina web.

● Full d’autoritzacions (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 3 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.

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

ORDINÀRIA PER MÒDUL
(fins a 4 mòduls)

FAMÍLIA NOMBROSA
GENERAL

FAMÍLIA NOMBROSA
ESPECIAL

58 € 10€ 32€ 18€

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.
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4. INFORMACIÓ SOBRE EL 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.

5. 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 mitjà estan cofinançats pel Fons Social Europeu i la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca en el marc del Programa Operatiu FSE Illes Balears
2014-2020.
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