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Matrícula 1r CFGM
Benvolguda família,
Enguany la matrícula serà telemàtica. Ara us demanem només l’imprescindible i un cop
comencin les classes us demanarem la resta de documentació.
Calendari de matrícula: De l’1 al 7 de setembre

On cal enviar la documentació? Al correu electrònic iescastellet@xtec.cat, indicant el
NOM i COGNOMS de l’alumne/a i el CURS del qual es matricularà (1r SMIX/1r OBRES)

Què cal adjuntar?
-

Foto mida carnet, a ser possible amb un fons blanc

-

DNI

-

Telèfon de contacte

-

Document acreditatiu per tal de poder cursar els estudis (Resguard del títol, Títol de
la ESO o Prova d’accés a cicles superada)

-

Comprovant de pagament

Què cal pagar (Termini: fins el 7 de setembre)?
Per al curs 2020-2021 la Quota de Material es manté per a l’alumnat de 1r de Cicles:
- Quota general: 80 €
- Quota especial: 70 €, en cas de germans al centre, famílies monoparentals o nombroses

Per fer el pagament teniu tres opcions: CAIXER AUTOMÀTIC de CaixaBank, per LÍNIA
OBERTA de CaixaBank o per TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA:

- CAIXER AUTOMÀTIC I LÍNIA OBERTA DE CAIXABANK. Descarregueu-vos el document
d'instruccions:
Instruccions de pagament
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- TRANSFERÈNCIA DES D'UN ALTRA ENTITAT BANCÀRIA. Heu de fer la transferència al
núm. de compte ES59 2100 0361 5302 0009 2584. En aquest cas, caldrà que indiqueu
també el codi 0324214

MOLT IMPORTANT: Com a concepte de l'ingrés, feu constar el NOM i COGNOMS de
l'alumne.
El comprovant de pagament l’haureu d’entregar juntament amb la resta de documentació de
l’1 al 7 de setembre.

Sant Vicenç de Castellet, 27 de juliol de 2020

