
 
 

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS 
 
REQUISITS  
 

- Tenir reserva de plaça al nostre centre. Atenció! No es formalitzarà cap matrícula 
sense reserva de plaça. 
 

- Tenir més de 18 anys o complir-los durant l’any en el que se realitza la matrícula.  
 
Excepcionalment, poden cursar aquests ensenyaments els majors de setze anys 
que ho sol·licitin i que es trobin en una d’aquestes situacions: 

a. amb un contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en 
règim ordinari 

b. esportistes d’alt rendiment 
c. internats en un centre específic quan les mesures judicials així ho 

estableixin. 
 
DOCUMENTS A PRESENTAR: 
 

- Fitxa de matrícula complimentada i signada.  
- Autorització per a l’ús de dades personals per part del centre complimentada i 

signada. 
- Fotocòpia del DNI o passaport. 
- Rebut de pagament al banc. 

 
Els menors de 18 anys han de presentar: 
 

- Còpia del contracte de treball escanejat. 
- Fitxa de matrícula complimentada i signada.  
- Sol·licitud d’autorització de matrícula per a l’alumnat menor de 18 anys. 
- Autorització sortida del centre per a menors complimentada i signada per el pare, 

mare o tutor. 
- Autorització per a l’ús de dades personals per part del centre, complimentada i 

signada per el pare, mare o tutor. 
- Fotocòpia de la targeta sanitària 

 
INSTRUCCIONS MATRÍCULA: 
 
TOTS ES ALUMNES HAN DE MATRICULAR-SE DINS EL CALENDARI ESTABLERT A 
TRAVÉS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB:   www.cepacalvia.com   
 
Per realitzar la matricula segueix les següents passes: 
 

1. Entra dins la nostra pàgina web: www.cepacalvia.com  i accedeix a l’apartat 
“Matrícula FP” del curs. 

2. Descarrega el formulari de matrícula al teu ordinador.  
3. Guarda el document com a PDF amb el següent nom: DNI+primer llinatge, per 

exemple 42343453cFernandez. 
4. Complimenta el formulari. 
5. Descarrega els altres documents i segueix les mateixes passes. 

http://www.cepacalvia.com/
http://www.cepacalvia.com/


6. Envia un correu a secretaria@cepacalvia.com i adjunta tots els documents que cal 
presentar. Envia també el resguard del pagament del banc. Indica a l'assumpte de 
l’email el teu nom i llinatges +Matrícula, per ex. : María Perez Matrícula GM Cures 
matí. 

7. Una vegada matriculats rebreu un correu electrònic de confirmació de matrícula. 
 

IMPORTANT!  
- NO ES FORMALITZARÀ CAP MATRÍCULA SENSE EL REBUT DEL BANC 

 
- CALENDARI DE MATRÍCULA: DIES 23, 24 I 25 DE SETEMBRE: 

 
LES PERSONES QUE ENVÍIN ELS DOCUMENTS FÓRA DE PLAÇ 
PERDRAN LA RESERVA DE PLAÇA I PASSARAN A LA LLISTA D’ESPERA 

 
 
Preus matrícules: 
 
Grau mitjà Cures auxiliars d’infermeria (matí i horabaixa): 55 euros (curs) 
Grau mitjà Atenció a persones en situació de dependència: 55 euros (curs) 
Grau superior Integració social: 90 euros (curs) 
 
 
 
 
DADES BANCÀRIES 

      “  LA CAIXA” 
✓ ● Número de compte:  ES 19 2100 071327 0200029351,  a  nom   de  CEPA 

CALVIÀ.  
✓ ● A l’ ingrés hi ha de figurar el nom de la persona que es matricula i el curs. 
✓ Per efectuar el pagament: 

- Transferència bancària. Caixer automàtic /La Caixa línia oberta. 

 

Per incidències, envieu un correu a secretaria@cepacalvia.com 

 
 
 
 
 
 

 
CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES DE CALVIÀ 

Ctra. de Sa Porrassa, 6     07181 Magaluf (Calvià) 
Tel. 971 13 13 50  -  Fax 971 13 16 25     Email:cepacalvia@educaib.eu     

Web: www.cepacalvia.com   
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