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MATRÍCULA PER ALS ALUMNES ADMESOS A UN CICLE DE GRAU 
SUPERIOR CURS 2021-22 

 
 
Els alumnes i les alumnes admesos/es en el procés de preinscripció a cicles 
formatius de grau superior, CFGS, hauran de formalitzar la matrícula per conservar 
la plaça aconseguida 
La matrícula a un CFGS es pot realitzar de dues maneres diferents:  
1.- De forma telemàtica, emplenant un formulari des de casa preparant, prèviament, 
tota la documentació necessària.  
2.- De forma presencial, amb cita prèvia i aportant original i fotocòpia dels 
documents necessaris.  
Calendari de matrícula per a CFGS: del 19 al 23 de juliol de 2021. 
  
IMPORTANT: Si l’alumne/a no fa aquest tràmit en les dates indicades, del 19 al 23 
de juliol, s’entendrà que no està interessat/da en la plaça aconseguida i, per tant, 
perdrà la plaça. 
  
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA 
D'ALUMNAT DEL CENTRE QUE PASSA DE CURS O REPETEIX  
 
-Per la matrícula presencial, original i fotocòpia dels documents. Els/les menors 
d’edat hauran de venir acompanyats/des del pare,mare ,tutor/a legal. 
-Per començar a emplenar el formulari és importan tenir tota la documentació 
preparada: 
 
1.- Títol o certificat de nota mitjana dels estudis que et permet l’accés.  
 
2.- Justificant del pagament dels 60€.  Revisar document informació de 
pagament. 
 
3.- Justificant del pagament del preu públic. Revisar document informació de 
pagament. 
 
4.- Acreditació de la bonificació del preu públic, si és el cas. 
 
5.- En cas d’estar admès/a al CFGS d’Automoció: Justificant del pagament per 
l’accès a la plataforma  Electude. Revisar document informació de pagament. 
 
6.- Per als alumnes majors de 28 anys:  
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Si l’alumne/a és major de 28 anys o els compleix durant el curs 2021-22 no està 
cobert per  l’assegurança escolar. Ha d’adjuntar fotografía/fotocòpia del carnet de 
l'INSS o l'assegurança mèdica privada que tingui.  
 
7.- Acreditació de la Necessitat educativa de suport educatiu,si és el cas, amb 
certificat de grau de discapacitat de l'ICASS o informe de l'EAP o informe 
equivalent. 
 
8.- Fotografia tipus carnet de l’alumne/a. 
 
9.- Fotografia del DNI, NIE o passaport. 
 
10.- Targeta sanitària individual (TSI). 
 
11.- Si ets menor d’edat: Llibre de família + DNI del pare, mare o tutor/a legal 
 
12.- Justificant de pagament de la quota de l’AMPA, si és el cas. Veure full 
informatiu. 
 
IMPORTANT: 
Si l’alumne/a no envia la documentació indicada en el període marcat de matrícula, 
s’entendrà que no està interessat/da en la continuació dels seus estudis i, per tant, 
perdrà la reserva de plaça. 
 
Tarragona, 16 de juliol de 2021 
Rosa Ana Llorca Savall 
La secretària. 
Institut Pere Martell 


