
CURSOS
D'ENSENYAMENTS

INICIALS I NO REGLATS:
instruccions per a la matrícula

 telemàtica
CEPA SON CANALS



 
TROBAREU:
Formularis INFORMÀTICA: inicial, avançada, món laboral i d' aplicacions en línia 
Formularis CATALÀ: acollida, català A2, català B1, català B2 i català C1
Formularis ANGLÈS: nivell 1, nivell 2, nivell 3 i nivell 4
Formulari cursos d'Inicials i Espanyol per a Estrangers
Formulari cursos d'accés a CFGS
Formulari cursos d'accés a UIB
Formularis cursos Associació d'Alumnes i cursos del projecte Erasmus+

AL FINAL D'AQUESTES INSTRUCCIONS TROBAREU ELS ENLLAÇOS PER
ACCEDIR  A LA

MATRÍCULA DELS CURSOS D'ENSENYAMENT NO REGLATS 

MATRÍCULA:  
Ant ics  a lumnes :  de l  28  de  juny  a  d ia  9  de  ju l io l  i  de l  6  a  l ' 10  de  se tembre  (horar i  de  matr í cu la  a l  cent re  de  10  a  13  hores )

Nous  a lumnes :  de l  13  a l  24  de  se tembre
 



Dades personals.
Mòduls dels quals us matriculau.

Per poder emplenar els formularis heu de tenir un compte de Gmail. Si
no el teniu creat, el mateix enllaç us indicarà com fer-ho en un parell
de passes molt simples.

Cada formulari està dividit en dues seccions:
1.
2.

Heu de començar per la primera secció; el formulari no us deixarà
passar de secció fins que aquesta primera no estigui emplenada.



Trobareu 4 formularis de cursos d'Informàtica: nivells inicial i segon,  món laboral i 
 d'aplicacions en línia.

El curs d'aplicacions en línia és quadrimestral i el preu és de 25€ per quadrimestre

Trobareu 5 formularis dels cursos de català:
- Acollida
- A2
- B1
- B2
- C1

El curs d'Acollida lingüística és per a aquells alumnes que no entenen l'idioma (també per
alumnes d'ESPA com a reforç; en aquest cas no han de pagar matrícula)

Abans de triar el torn, consultau els horaris a la nostra web:
https://www.cepasoncanals.cat/

Abans de triar el torn consultau els horaris a la nostra web:
https://www.cepasoncanals.cat/

Formularis cursos d'Informàtica

Formularis cursos de Català



Trobareu 4 formularis dels cursos d'anglès:
- Anglès nivell 1
- Anglès nivell 2
- Anglès nivell 3
- Anglès nivell 4

Nivells dels cursos d'Inicials:
- Inicials I: Alfabetització
- Inicials II: PRE-ESPA (curs preparatori per a alumnes que no tenen el nivell per fer 1r d'ESPA)

del curs d'espanyol per a estrangers també hi ha dos nivells,

Abans de triar el torn, consultau els horaris a la nostra web:
https://www.cepasoncanals.cat/

Els torns d'aquest cursos és sempre de Matí

Consultau els horaris a la nostra web:
https://www.cepasoncanals.cat/

Formularis cursos d'Anglès

Formulari cursos d'Inicials i Espanyol per a Estrangers



Heu de triar l'opció segons el cicle de grau superior que volgueu cursar desprès. En aquest enllaç trobareu
totes les famílies

http://www.caib.es/sites/fp/ca/informacio_general_de_les_proves_acces_a_grau_superior/

A part de les assignatures COMUNES (que són les llengües) sempre veureu que en teniu una d'obligatòria i  
de les optatives que oferim només en podeu triar una (en algunes famílies no en tenim més que una per
oferir).

El torn d'aquest curso és sempre de de vespre

El torn d'aquest curso és sempre de de vespre

Formulari cursos d'accés a CFGS

Formulari cursos d'accés a UIB
Heu de triar l'opció segons el grau universitari que volgueu cursar desprès. En aquest enllaç trobareu totes
les famílies

https://estudis.uib.es/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/acces/mes_grans25/Informacio-general-
M25/Vinculacio-entre-les-opcions-de-la-prova-i-els.cid181436#cid181436

Consultau els horaris a la nostra web:
https://www.cepasoncanals.cat/

Consultau els horaris a la nostra web:
https://www.cepasoncanals.cat/



Aquests cursos estan oferits per la nostra Associació d'Alumnes.
 

Es podran fer sempre que la situació sanitària així ho permeti. 
Podeu consultar-ho a secretaria:
secretaria@cepasoncanals.cat

Consultau els horaris a la nostra web:
https://www.cepasoncanals.cat/

Aquests cursos fomen part del projecte Erasmus+ que duim a terme a l'escola.

Són uns cursos gratuïts 

Formulari cursos Associació d'Alumnes

Formulari cursos Projecte Erasmus+



Documentació presentada

A continuació veureu la documentació que haureu d'adjuntar:

- Fotocòpia en format PDF d'un document d'identitat: DNI, NIE, passaport... 

- Foto tipus carnet de la vostra cara en format PNG o JPG 

- Justificant en format PDF del pagament bancari: a cada formulari trobareu l'import de la quota de
cada curs (pot variar entre 25-50€. Els cursos de l'Associació d'Alumnes tenen una quota de 70€).
En cas que pagueu mitjançant targeta bancària no haureu d'incloure cap justificant, a continuació
trobareu les instruccions.
IMPORTANT: Els alumnes que facin més d'un curs, per exemple Informàtica i Anglès, pagaran una
quota de 10€ pel segon curs. 
Si pagau mitjançant transferència bancària ho podeu fer a un d'aquests comptes:

ES48 0081 1408 8100 0105 6412 (Banc de Sabadell Atlántico
ES93 2056 0004 4320 6284 3228 (Caixa Colonya)



Pagament amb targeta

Si feis el pagament amb targeta heu d'anar a l'enllaç que us indica el formulari. S'obri una
pestanya nova per poder fer el pagament, però és molt important tornar al formulari per
acabar-lo un pic hagueu fet l pagament, ja que sinó no constau com a matriculats.

1. Heu de triar l'import (segons el curs el trobau a les instruccions) i clicau "Afegir a la
cistella"
2. Comprovau la compra i mirau que l'import sigui correcte i anau "Ves a caixa".
3. Emplenau les vostres dades personals i clicau sobre "termes i condicion" i desprès
"Realitzar la comanda"
4. Emplenau les dades de la vostra targeta i clicau a "Pagar". 
Hi ha bancs que us demanaran confirmar la compra a través de la vostra aplicació. 

1 2 3 4

IMPORTANT: HEU DE TORNAR AL FORMULARI DESPRÉS DE FER EL PAGAMENT PER ACABAR
D'EMPLENAR-LO



Com adjuntar els fitxers que
heu de presentar

 
haureu d'adjuntar els arxius  amb la documentació a

presentar

Respuesta 2:

Per això clicau damunt el botó "Afegeix un fitxer".

S'obrirà una finestra emergent amb les instruccions per
penjar el fitxer desitjat.

Per penjar el fitxer, seleccionau-lo  del vostre ordinador  
o arrosegau-lo directament.
Recordau que el format ha de ser PDF, o jpg/png (pel
que fa a les fotos).

Coneixements de català

                        Recordau que la llengua vehicular del centre és el català. Ens heu d'indicar el 
                        vostre nivell de coneixements



 Comunicacions i autoritzacions

Aquest apartat és a nivell informatiu sobre l'ús de dades
personals i altres informacions d'interès.

Aquesta informació sobre l'ús de dades la trobareu ampliada al nostre web:

https://www.cepasoncanals.cat/informacio-us-de-dades/



Acceptació matrícula i política de
protecció de dades

En aquest apartat declarau la veracitat de les dades i
acceptau la política de protecció de dades. És
obligatori per poder matricular-vos.



Llista d'espera

Cada curs té un nombre determinat de places. En arribar a
aquest límit, el formulari us avisarà que us heu d'apuntar

a la llista d'espera. Us sortirà un l'enllaç a un altre
formulari on us podreu apuntar. En disposar de places us
anirem telefonant per ordre. En alguns casos us avisarem
per correu electrònic de la falta de places i us adjuntarem

el formulari de llista d'espera.
És possible que trieu un horari i per falta de places us

n'assignem un altre; us avisarem d'aquest fet per correu
electrònic, i podreu triar si preferiu quedar en llista

d'espera o en l'horari assignat.



Beques

Recordau que els alumnes d'accés a CFGS i UIB teniu
possibilitats d'obtenir una beca.

Actualitzarem tota la informació al nostre racó dels
alumnes:

https://www.cepasoncanals.cat/raco-dels-alumnes/



Data i enviar
 

Per acabar el formulari només heu de posar la data i enviar-lo.
 

Tots els formularis entraran per ordre d'arribada. Rebreu un correu amb la
confirmació de la matrícula, per això és important que comproveu que el vostre

correu està ben escrit.

Enllaços als formularis:
Formularis cursos d'Informàtica:
 INICIAL: https://xurl.es/InformaticaN1
 AVANÇADA: https://xurl.es/InformaticaN2
 MÓN LABORAL: https://xurl.es/InformaticaN3
 APLICACIÓNS EN LÍNIA: https://xurl.es/InformaticaN4 
Formularis cursos de Català: 
https://xurl.es/catalaAcollida
https://xurl.es/catalaA2
https://xurl.es/catalaB1
https://xurl.es/catalaB2
https://xurl.es/catalaC1
Formularis cursos d'Anglès: 
https://xurl.es/AnglesN1
https://xurl.es/AnglesN2
https://xurl.es/AnglesN3
https://xurl.es/AnglesN4

Formulari cursos d'Inicials i Espanyol per a Estrangers: 
https://xurl.es/Inicials+Espanyol
Formulari cursos d'accés a CFGS: 
https://xurl.es/Matricula+ACFGS
Formulari cursos d'accés a UIB: 
https://xurl.es/Matricula+UIB
Formulari cursos Associació d'Alumnes:
https://xurl.es/associacioalumnes
Formulari cursos Projecte Erasmus+:
https://xurl.es/ErasmusSC


