Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Lluís Domènech i Montaner

MATRICULACIÓ DE CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
CURS 2018/2019
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA MATRICULACIÓ
Tot l’alumnat, en el moment de la matrícula


Còpia de la documentació acreditativa dels requisits acadèmics.



Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes
rebudes amb les dates corresponents, o certificat mèdic oficial equivalent, per als
alumnes de nova incorporació al centre.



Qualsevol document que s’hagi renovat aquest curs (DNI, NIE, TIS, etc).



Document únic d’autoritzacions.



Document de compromís.



Pagament de les quotes de material i AMPA:

El centre disposa del servei de pagament de TPVescola (instruccions al dors).
 Quota de 263 € per als alumnes de primer curs (material i assegurança).
 Quota de 151 € per als alumnes de segon curs (material i assegurança).
Abans de fer el pagament, cal que l’alumnat s’informi a la secretaria de l’institut.


Quota de l’AMPA (26€) només una quota per família.

Període de matriculació del 4 a l’11 de juliol.
L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera
que renuncia a la plaça adjudicada.
D’acord amb la Resolució de preinscripció i matrícula del curs 2018-2019, a
l’alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació
acreditativa corresponent, se’l matricula condicionalment. La matrícula
s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenta la documentació pendent.

Passarel·la TPVescola
Com fer un pagament:
Per Internet:
1.Accediu a : https://tpvescola.com
2.Seleccioneu el municipi i la vostra escola.
3.Us demanarà el nom d’usuari i la contrasenya. El nom d’usuari és el
codi de 8 dígits que l’institut us ha enviat per correu electrònic. La
contrasenya és inicialment zx1234 (en minúscules), us la podeu canviar
si voleu, però no és imprescindible.
Si no heu rebut el número d’usuari, a consergeria us el facilitaran a
vosaltres o als vostres fills/es.
4.Aneu a PAGAMENTS i seleccioneu els conceptes. Fent clic al botó
PAGAR accedireu a la pagina de validació bancària. Heu de posar les
dades de la vostra targeta de crèdit o dèbit i seguir les instruccions en
pantalla. La transacció es processa en un entorn segur.
5.Una vegada validada la vostra operació rebreu un mail amb el
justificant del pagament
6.No cal entregar el justificant a l’escola
Amb el mòbil:
També us podeu baixar l’app TPVEscola a Google Play i App Store i fer
els mateixos passos del pagament per Internet.

