INFORMACIÓ MATRÍCULA PEL CURS 19-20
Alumnat que passa a 2n curs o repetidor

CURS 2019-20

QUAN HE DE VENIR A FER LA MATRÍCULA?
•

A partir del 5 de juliol cal que demaneu cita prèvia al web escoladeltreball.cat/reserves per als dies:

o

GRAU MITJÀ: 9, 10 o 11 de juliol, des de les 9:00 fins a les 14:00 hores (dies reservats per a
l’alumnat del centre)

o

GRAU SUPERIOR: 18, 19 o 22 de juliol, des de les 9:00 fins a les 14:00 hores (dies reservats
per a l’alumnat del centre)

QUÈ HE DE FER ABANS DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA?
•

Els de GM cal fer el pagament del material al banc.

•

Els de GS cal fer el pagament del material + la taxa (preu públic) al banc.
Aquesta informació estarà disponible a partir del dia 5 de juliol, i podreu consultar els imports i les
instruccions per al pagament que trobareu al web www.escoladeltreball.cat (apartat Secretaria).

•

Cal que imprimiu, ompliu i signeu el document “Autoritzacions inici curs”.
Aquest document estarà disponible a partir del dia 5 de juliol i el podreu descarregar del web
www.escoladeltreball.cat (apartat Secretaria). Si sou menor d’edat, el document ha d’estar signat pel
pare, mare o tutor/a que us acompanyarà a formalitzar la matrícula.

QUÈ HE DE PORTAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA?
El dia que vingueu a formalitzar la matricula, cal que porteu:
•

El resguard d’haver fet el pagament al banc

•

El document “Autoritzacions inici curs” degudament omplert i signat

•

L’original vigent del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris,
document d’identitat del país d’origen.

•

Per a l’alumnat menor d’edat, original vigent del DNI del pare, mare, tutor/a que us acompanya o, si
és estranger, el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país
d’origen.

•

Només per a l’alumnat de grau superior: original vigent i còpia del document que justifica l’exempció
o bonificació de la taxa (preu públic), si és el cas. Consulteu les instruccions per al pagament que
trobareu al web www.escoladeltreball.cat (apartat Secretaria)

