
 

 

                     HORARI SECRETARIA 
                         De 9.00 a 14.00 hores 

            Tel. 977 70 78 49 

secretaria.itecnificació@gamil.com 
 

MATRÍCULA 
CICLES  FORMATIUS 

Curs 2018-2019 

 

                                                DATES MATRÍCULA 
CAFEMN                   EAS 
 
Del  9 al 15 de juliol de 2019                                                          Del 18 al 23 de juliol de 2019 
 

DOCUMENTACIÓ 
 
Juntament amb l’imprès de la matrícula  i el full de pagament facilitat per la secretaria del centre 
haureu de presentar: 
 

ALUMNAT NOU DE GRAU MITJÀ i GRAU SUPERIOR 
 

 La documentació identificativa i dels criteris al·legats que no s’hagi lliurat  en el moment de 
la preinscripció electrònica o en suport informàtic. 

 La documentació acreditativa de la via d’accés que no s’hagi lliurat  en el moment de la 
preinscripció electrònica o en suport informàtic. 

Via accés ESO/BATXILLERAT: Resguard de la sol·licitud del títol o certificat de    
superació o qualificació mitjana de l’etapa. 
Altres vies d’accés: Certificat acreditatiu de la qualificació al·legada. 
 

 Fotocòpia del  número d ’afiliació a la Seguretat Social (NUSS)   

 1 Foto carnet actual amb nom i cognoms al darrera.   

 Informe mèdic de capacitació física per a realitzar activitats físicodeportives (NOVETAT) 

REPETIDORS CAFEMN / 1r EAS i SEGON CURS EAS 

 Informe mèdic de capacitació física per a realitzar activitats físicodeportives (NOVETAT) 

PREUS PÚBLICS GRAU SUPERIOR 

 Bonificacions preu públic de la matrícula (50%) 
Credencial de la beca si us han concedit l’ajut durant el curs 2018-2019 o fotocòpia del títol del  
carnet de família nombrosa de categoria general o monoparental. 

 

 Exempció preu públic de la matrícula (100%) 
Fotocòpia del títol del  carnet de família nombrosa de categoria especial o Carnet/resolució 
discapacitat superior al 33 %  

 
 

INFORMACIÓ INICI DE CURS 
 

CAFEMN: 12 setembre de 2019  a les 8.00 h. 
 

EAS:  18 de setembre de 2019 a les 8.00 h. 
 
LLIBRES 
 
El llistat dels llibres que heu d’adquirir a les llibreries el teniu disponible a la web iTec i el taulell 

d’informació a consergeria.   

    


