CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR
INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA
CURS 2017-2018

CALENDARI DE MATRÍCULA
Alumnes de primer curs


Per als aspirants que ha superat el procés d'accés al juny:
o Matrícula dels aspirants amb accés directe: 29 de juny (de 16 a 19 hores) i 30 de juny
(9.30 a 13 hores), segons hora i dia comunicat per telèfon personalment als aspirants.
o Matrícula dels aspirants que hagin superat les prova d'accés al juny: del 5 al 14 de juliol
de 9.30 a 13 hores excepte els dijous de 16 a 19 hores. Per motius d’organització del
centre, es recomana fer la matrícula del 10 al 14 de juliol.



Per als aspirants que ha superat el procés d'accés al setembre:
o Matrícula dels aspirants amb accés directe i els que hagin superat les prova d'accés al
setembre: 22, 25 i 26 de setembre de 9.30 a 13 hores.

Alumnes de segon


17, 18 i 19 de juliol de 9.30 a 13 hores.



21 de setembre (de 16 a 19 hores) i 22 de setembre (9.30 a 13 hores).

TAXES DE MATRÍCULA


Matrícula gratuïta



Aportació per a activitats acadèmiques: 70 € (35 € per família nombrosa)



Assegurança escolar (només per als menors de 28 anys): 1,12 €

DOCUMENTACIÓ


Original del DNI (que no estigui caducat).



Original i còpia de la targeta sanitària.



Original i còpia llibre/carnet de família nombrosa, si escau (que no estigui caducat).



Els resguards d’ingrés per separat a aquest compte de CaixaBank: IBAN ES72 2100 2092 4002
0005 6101 de:



o

Aportació per a activitats acadèmiques, en CONCEPTE, posar nom de l’alumne i curs.

o

Per assegurança escolar, en CONCEPTE, posar nom de l’alumne i curs.

Enviar una foto carnet a matricula@escoladisseny.com identificant l’arxiu amb llinatges, nom,
curs i especialitat en el qual te matricules (només en el cas de nova matrícula)

