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INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES
MATRÍCULA DE JUNY
Recordeu que cada curs tot l’alumnat del centre ha de formalitzar la matrícula en els dies que
corresponguin.
Per qualsevol dubte, preguem es posin en contacte, abans del termini indicat, amb la secretaria
del centre.
Sol·licitud de títol de finalització
de cicle.
(indispensable per alumnes es
vulguin matricular a universitat
o a un altre cicle  convalidar )

Del 15 de juny al 26 de juny.
De 10 a 13 hores.

Grau Mig
(alumnes nous)

Del 04 de juny a l’11 de juliol.
De 10 a 13 hores.

Grau Superior
(alumnes nous o que entren per
preinscripció)

Del 18 de juny al 23 de juliol.
De 10 a 13 hores.

Grau Mig i superior
(alumnes del centre)

Del 18 de juny al 03 de juliol.
De 10 a 13 hores.

MATRÍCULA DE SETEMBRE
CICLES
(alumnes que no hagin estat
admesos en el procés de
preinscripió de juny)

S’obrirà un nou període de preinscripció:
● Publicació de vacants 4 setembre
● Presentació de sol·licituds 5 i 6 setembre
● Publicació llista d’admesos 12 de setembre
● Matrícula del 12 al 14 de setembre
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DISTRIBUCIÓ DE LLIBRES

RECOLLIDA
DE LLIBRES

En cursos anteriors els alumnes
de Cicles podien vendre els seus
llibres a l’AMPA perquè puguessin
ser venuts com a llibres de
segona mà.

De segona mà
VENDA DE LLIBRES
(AMPA)

VENDA DE LLIBRES

Preguntar a l’AMPA
Horari d’atenció de l’AMPA:
Dimecres de 17:30h a 19:00h

Preguntar a l’AMPA
Horari d’atenció de l’AMPA:
Dimecres de 17:30h a 19:00h

Nous

●
●

A la vostra llibreria habitual.
A Edicions Arrahona (C/Casanova
35). Fan descompte.

CALENDARI DE COMENÇAMENT DE CURS
Cicles grau
mig

Presentació del curs.

Divendres 14 de setembre.
A les 11:00h.

Cicles grau
superior

Presentació del curs.

Divendres 14 de setembre.
A les 17:00h.

REUNIONS D’INICI DE CURS
Les famílies de l’alumnat són convocades a l’institut, a una reunió de presentació a la
sala d’actes, amb el següent horari :
Famílies de Cicles formatius de grau mig

Dimecres 26 de setembre.
A les 18.30h.

