Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Carles Vallbona
C/ Camp de les Moreres, 14
08401 Granollers
Tel. 93 860 00 21

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ CURS 2020/2021
Període de matrícula alumnes del centre que segueixen al mateix pla d’estudi: del 22 de juny al 3 de juliol
Període de matrícula alumnes preinscrits amb plaça assignada de l’1 al 7 de setembre

CURS A MATRICULAR
1r Activitats comercials
2n Activitats comercials
1r Gestió Adm.
2n Gestió Adm.
1r SMX
2n SMX

QUOTA curs sencer
157€
157€
157€
157€
187,70€ / repetidors 126,50€
126,50€/alumnes nous 187,70€

Informació general

Preu

Unitat Formativa
18,40€ ()

Preu disc dur 61,20 €
(alumnes 2n SMX nous al centre)

() El preu de la unitat formativa no inclou les sortides curriculars obligatòries i, per tant, si no s'ha matriculat del
curs sencer, les sortides s'hauran de pagar a part.

En cap cas es retornarà l’import de la quota

Cicles Administració i Comerç











AQUESTA QUOTA INCLOU
Cicles Informàtica

Carpeta amb anelles o separadors i
agenda.
Dossiers textos docents elaborats al
centre.
Dossier i material crèdit de síntesi.
Llicència per accedir a programari
especialitzat (MSDN Microsoft).
Materials docents interactius.
Material fungible aula.
Dispositiu de memòria flash.
Conferències, xerrades i/o visites
d’orientació professional.
Assegurança escolar.
Sortides curriculars obligatòries.













Carpeta amb anelles o separadors
Material mòdul de síntesi i de projecte
Llicència per accedir a programari especialitzat
(Microsoft Imagine)
Materials docents Microsoft Imagine
Materials CISCO Networking Academy
Materials LPIC (Linux Professional Institute
Certificate) – Exàmens oficials i material
Material fungible aula: Taller xarxes i taller Hardware.
Materials docents interactius
Suport d’emmagatzemament (disc dur o semblant)
propietat del centre mentre es sigui alumne, per
treball personal
Conferències, xerrades i/o visites (No inclou
transport)
Assegurança escolar

A recepció disposen de fulls de suggeriments/queixes/agraïments
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DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ENVIAR A L’ADREÇA DEL CORREU ELECTRÒNIC DEL CENTRE
(centre@iescarlesvallbona.cat) PER ALS ALUMNES ADMESOS A LA PREINSCRIPCIÓ











DNI de l’alumne/a. ()
DNI / NIE pares / tutors ()
Llibre de família ()
Targeta d’identificació sanitària de l’alumne/a ()
Imprès de matrícula degudament omplert i signat
Imprès currículum marcar les unitats formatives de les que us heu de matricular
Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària de l’alumne/a. ()
Un dels següents documents:
o Títol de Graduat d’ESO o resguard
o Títol o resguard de FP1 o CFM o CFS
o Certificat Acadèmic Oficial de BUP (superació íntegra dels dos primers cursos)
o Certificat Prova d’accés a CFM
o Certificat prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
o Certificat Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
o Certificat superació mòduls obligatoris d'un programa de qualificació
professional inicial (PQPI)
Fer el pagament de la quota de material mitjançant l’aplicació TPVEscola. (adjuntem full
informatiu).

() Només si NO s’ha presentat a la preinscripció

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ENVIAR A L’ADREÇA DEL CORREU ELECTRÒNIC DEL CENTRE
(centre@iescarlesvallbona.cat) PER ALS ALUMNES DEL CENTRE QUE PASSEN DE CURS O
REPETEIXEN




Imprès de matrícula
Imprès facilitat pel tutor amb les unitats formatives de les que us heu de matricular. No cal si
és curs sencer.
Fer el pagament de la quota de material mitjançant l’aplicació TPVEscola durant l’última
setmana de juliol. (adjuntem full informatiu).
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