
INSTRUCCIONS MATRÍCULA CICLES GRAU SUPERIOR 2023-2024 
PER A ALUMNES NOUS 

 
 

MOLT IMPORTANT: COMPROVAR QUE SURTS ADMÈS A LA LLISTA DEL 18 DE                                     JULIOL 
 

Matrícula ordinària: del 19 al 24 de juliol de 10 a 13 hores. 
 
Prèviament, cal demanar dia i hora. Per demanar cita s’ha de sol·licitar per internet a la pàgina 
web de l’escola/secretaria/matrícula/cita prèvia. 
 
Perquè l’alumne/a formalitzi la matrícula, ha de portar la documentació que s’indica a 
continuació. 
 
Si l’alumne/a no ve a matricular-se durant les dates indicades, s’entendrà que no està 
interessat/da, per tant, podrà perdre la reserva de plaça. 
 

 Formulari de matrícula omplert digitalment 

 Foto carnet, enganxada al formulari de la matrícula

 Original i fotocopia: DNI Alumne/a, les dues cares en un sol full. 

 Original i fotocopia: Targeta Sanitària de l'alumne/a (TSI).

 Original i fotocopia: La documentació que correspongui al requisit d’accés:

 Certificat prova  d’accés comuna + específica o específica

 Certificat i resguard del títol batxillerat artístic  

 Document d’exempció de prova d’accés 

 Documentació d’altres accessos    directes. 

 Original i fotocopia: Resguard de preinscripció (necessari per comprovar la llista  
d’admesos).



 Full de fraccionament: Si vols fraccionar omplir la sol·licitud de pagament 
fraccionat, el podràs descarregar de la web.
 
Termini del fraccionament: 



o 1r fraccionament: del 19 de juliol al 24 de juliol, abans de les 14h

o 2n fraccionament: de l’1 al 8 de setembre



 Si tens bonificació en el preu de la matrícula, ho has de comunicar i aportar la 

fotocopia/original del document el dia de la matriculació (la bonificació no 

s’aplica al cànon):

Bonificació del 50%. Aporta el títol de família nombrosa de primera categoria, o de 

categoria general, o de família monoparental. També les persones que en el curs acadèmic 

acabat han obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, 

han d’aportar el document acreditatiu. 

Bonificació del 100%. Aporta el títol de família nombrosa de segona categoria o de 

categoria d'honor, o de categoria especial. Minusvalidesa de l’alumne igual o superior al 

33%. 

 

Pagament 
El pagament es realitzarà la setmana de la matriculació (del 19 al 24 de juliol).  
Si l’alumne/a no realitza el pagament durant les dates indicades, s’entendrà que no està 
interessat/da en els seus estudis preinscrits i, per tant, podrà perdre la reserva de plaça. 
 


