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MATRÍCULA CF GRAU SUPERIOR 2021-2022 (del 19 al 23 de juliol)
Alumnat de continuïtat
Si us plau, llegiu atentament les següents instruccions. Si necessiteu realitzar alguna consulta podeu
trucar al telèfon del centre (933978511) en horari d’atenció al públic (dies laborables de 10.00h a
13.00h) o enviar un correu electrònic a l’adreça a8042019@xtec.cat
Els interessats hauran de lliurar la documentació per a realitzar la matrícula de forma presencial
amb cita prèvia a través de l’eina de gestió habilitada pel Departament d’Educació
S’han de tenir en consideració les següents mesures de seguretat durant l’atenció presencial:
●
●
●
●

al centre ha de venir una sola persona a fer les gestions,
és important portar la documentació fotocopiada i la sol·licitud emplenada des de casa, a
més d’un bolígraf,
recordem que la mascareta és obligatòria en tot moment a les nostres instal·lacions,
no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període
de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a
una altra persona a portar la documentació.

Documentació a complimentar i signar:
1. Full de dades de l’alumnat
2. Full d’autorització de sortides, d’ús d’imatges de l’alumne/a i de publicació de dades de
caràcter personal i material elaborat per l’alumnat, i d’ús de serveis i recursos digitals a
Internet per treballar a l’aula i ús de l’aplicatiu de gestió de pagaments i comunicacions,
signat pel pare, la mare o el representant legal de l’alumne/a.
3. Full de dades del pagament del preu públic de matrícula.
Instruccions pagament del preu públic de matrícula
Documentació a lliurar:
4. Rebut d’ingrés bancari del pagament de la quota de materials i serveis.
5. Rebut d’ingrés bancari del preu públic de matrícula.

Badalona, 13 de juliol de 2021

