MATRÍCULA 2021/2022
Els alumnes admesos en les LLISTES DEFINITIVES hauran de
FORMALITZAR la MATRÍCULA del 23 al 30 de Juliol del 2021.
A causa de la situació actual, i per a poder aplicar les mesures
higienicosanitàries i de seguretat pertinents se seguirà el següent
CALENDARI:

DIA 23 DE JULIOL DE 2021:
1r CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA:
 Tot l'alumnat acudirà amb la documentació requerida al centre formatiu
a les 10.00 hores.

1r CFGS HIGIENE BUCODENTAL:
 Tot l'alumnat acudirà amb la documentació requerida al centre formatiu
a les 12:00 hores.

DIA 26 DE JULIOL DE 2021:
1r CFGM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA:



Primer Cognom, de la A – C (inclosa)...............................de 10:00 a 11:00 hores
Primer Cognom, de D- M (inclosa).....................................de 11:15 a 12:30 hores

1r CFGM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA:


Primer Cognom de la N- a la Z ...................................................... de 12:40h hores

Així mateix, es recorda que per a acudir al centre és OBLIGATORI L'ÚS DE
MÀSCARETA I GUARDAR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT (1,5 METRES).
Important: NO vindre acompanyats excepte menors d'edat.
EN CAS DE NO FORMALITZAR LA MATRÍCULA EN EL TERMINI ESTABLIT, LA
SEUA PLAÇA PODRÀ SER OFERIDA.
Finalitzat el termini de matrícula, en el cas de produir-se vacants, es
convocarà a la LLISTA D'ESPERA (Formada per alumnes no admesos la
primera opció dels quals era el nostre centre).

MATRÍCULA 2021/20212
Per a poder realitzar el procés de matrícula de manera eficaç,
l'alumnat haurà d'ACUDIR al centre formatiu amb els DOCUMENTS DE
MATRÍCULA que s'especifiquen a continuació:

DOCUMENTACIÓ INDIVIDUAL DE L'ALUMNE:


Fotocòpia del DNI de l'alumne/a (1 còpia). Si alumne/a és
menor d'edat fotocopia del DNI dels pares.



Fotocòpia del NUSS (1 còpia) i SIP (1 còpia).



Fotografia (grandària carnet (2)).



Acreditació Acadèmica (original i fotocòpia)



Acreditacions Especials:
o

En el cas d'al·lèrgies, o patologies rellevants  Certificat
mèdic.

o

Discapacitat  Fotocòpia del document acreditatiu.

o

Esportista d'Elit  Fotocòpia del document acreditatiu
oficial.

DOCUMENTS DE MATRICULACIÓ DEL CENTRE (es troben en la
web, dins del cicle formatiu corresponent pestanya:
MATRICULACIÓ)


Imprès de matrícula emplenat.



Document d’ Informació i autorització d'ús de dades
personals.



Imprès Quota Inici cicles concertats i pagament de l'import .



Domiciliació Bancària (document en funció del curs
matriculat).



Document de Reserva de Llibres .



Per a majors de 28 anys: Declaració Responsable beneficiari/a
de la Seguretat Social.



En cas de discapacitat: Declaració Responsable d'informació
característica del Cicle.

