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Matrícula 2n CFGS 

 

Us adjuntem les instruccions de pagament de la matrícula i la quota de material pel curs 

vinent.  

La data màxima per fer-ho és el 7 de setembre, dia en què acaba el període de matrícula. 

Aquest és l’únic tràmit que haureu de fer de moment. Posteriorment, un cop comenci el curs, 

us demanarem la resta de documentació. 

 

Per al curs 2020-2021 el centre aplica una reducció de la quota de material , que passa de 

20 € a 15 €, com a mesura de compensació pel període de confinament. 

 

Per tant, el pagament és de 360 € + 15 € 

 

Excepcions: 

- Famílies nombroses o monoparentals: 180 € + 7,5 € de material 

- Famílies nombroses o categoria especial: 0 € 

- Víctimes del terrorisme (i els cònjuges i els seus fills): 0 € 

- Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: 0 €   

- En cas de matricular-vos només d’algunes Unitats Formatives el preu és de 25 € per 

cada UF  

 

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 

‒ 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 

 

Un cop feta l'operació, heu d'enviar al correu electrònic iescastellet@xtec.cat, indicant el 

NOM I COGNOMS de l’alumne/a i el CURS del qual es matricularà (2n DAM), adjuntant la 

següent  DOCUMENTACIÓ: 
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‒ Comprovant del pagament 

‒ Documentació justificativa, si és el cas, de família monoparental, nombrosa vigent, etc. 

 

IMPORTANT: Com a concepte de l'ingrés, feu constar el NOM i COGNOMS de l'alumne/a. 

 

Atentament, 

L’equip directiu 

 

Sant Vicenç de Castellet, 27 de juliol 2020   


