
Matrícula ESPA
telemàtica

 
 a través del formulari que trobareu al web

 
També podeu passar pel centre i us assessorarem

(en horari de secretaria)

IMPORTANT: SI NO TENIU EXPEDIENT ACADÈMIC, PER NO HAVER
CURSAT SECUNDÀRIA O HAVER-HO FET FORA D'ESPANYA, HEU DE

PASSAR PEL CENTRE A FER UNA PROVA DE NIVELL
ABANS D'EMPLENAR EL FORMULARI

 

INS
TRU

CCI
ON

S

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.



Documentació que haureu
d'adjuntar

EL FORMULARI TÉ UN APARTAT ON HAUREU D'ADJUNTAR
LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

- Fotografia DNI o passaport.
- Fotografia tipus carnet de la vostra cara.
- En cas de ser nou alumne, el vostre expedient acadèmic.

Els menors de 18 anys heu d'adjuntar una d'aquestes tres
acreditacions:
1. Contracte de feina.
2. Acreditació d'esportista d'alt rendiment.
3. Menors amb mesures judicials.

 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 dispositiu o arrosegau-lo directament.
Recordau que el format ha de ser PDF o JPG/PNG (pel
que fa a les fotos).

Els alumnes que han estat matriculats el 1r quadrimestre 
no han d'ajuntar  documentació



Us heu de matricular de les assignatures que teniu suspeses. Si són del mateix curs sempre heu de triar la
mateixa modalitat (matí, vespre o semipresencial)

Si teniu assignatures pendents de diferents cursos els podeu fer a modalitats diferents per tal  que no se us
solapin els horaris (sempre que sigui possible)

Es pot cursar una assignatura sempre que es tengui aprovada l'assignatura del nivell anterior de la
mateixa matèria.

Recordau que sempre heu de prioritzar les assignatures pendents dels cursos inferiors.

Modalitats

Les modalitats són els diferents torns dels quals disposau: capvespre, matí o
semipresencial.

Si a l'hora de fer la matrícula falta alguna modalitat és perquè ja no queden
places. En aquest cas, podreu canviar de modalitat, o bé apuntar-vos en llista
d'espera emplenant un altre formulari que trobareu al web. 

IMPORTANT



Triau l'opció de pagament

 
 

Pagament amb targeta a través del web

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

Recordau que el pagament amb targeta a través del
nostre web l'heu de fer un cop emplenat i enviat el

formulari de matrícula



INFORMACIÓ ADDICIONAL

- En aquest apartat heu de marcar els vostres coneixements de
la llengua català, vehicular del centre. 

- Els alumnes que no entenguin el català  hauran de matricular-
se a un curs de reforç d'Acollida que no tendrà cap cost
addicional.

- També heu de contestar una petita enquesta per saber com
heu conegut el nostre centre.

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

Acceptació matrícula i política de protecció de dades

Declarau la veracitat de les dades i acceptau la política de protecció de
dades. És obligatori per poder matricular-vos. 

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.



ATENCIÓ PLACES LIMITADES!

És matrícula per ordre d'inscripció.
 

En estar el curs ple només et podràs matricular a la
 llista d'espera.



Beques

Recordau que teniu possibilitats d'obtenir una beca.

Actualitzarem tota la informació al nostre racó dels
alumnes:

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


