NORMES INSCRIPCIÓ ANTICS ALUMNES

(Pels ensenyaments d’ESPA, es consideren antics alumnes aquells matriculats el
1r quadrimestre del curs 2021-22 a qualsevol CEPA de les Illes Balears)

La matrícula dels antics alumnes es farà el mateix dia del lliurament de notes
al CEPA Camp Rodó (dies 3 i 4 de febrer de 2022). Aquest dia hauran de dur
OBLIGATÒRIAMENT el resguard del pagament de 20 € de la matrícula per al
2n quadrimestre, en el compte de Caixabank indicat al final d’aquest full.
Si un/a antic alumne/a no es matricula el dia del lliurament de notes, s’haurà de
matricular la setmana del 7 a l’11 de febrer de 2022 juntament amb els nous
alumnes demanant cita prèvia (veure instruccions de matriculació dels nous
alumnes)
Per poder formalitzar la matrícula, en el cas que l’alume es matriculi en el període
del 7 a l’11 de febrer, és imprescindible reservar abans CITA PRÈVIA. Ho podeu fer
de la manera següent:
●

A través del sistema de reserves de la pàgina web del centre:

www.cepacamprodo.cat. (Heu d’entrar dins aquesta pàgina i clicar damunt el
botó de color blau que apareix a la pàgina d’inici amb el nom CITA PRÈVIA.
Per demanar cita de matrícula selecciona l’ensenyament en el qual et vols matricular,
el dia, l’hora i emplena el formulari.
Et recomanem reservar al més aviat possible per assegurar la teva plaça!
El dia de la cita hauràs de venir puntual, la cita et donarà el dia, hora i aula.
No podrem agafar cites fora d’hora ja que a causa de la situació sanitària
actual hem de guardar un rigorós ordre de neteja i organització.
El dia de la inscripció S’HA DE DUR

OBLIGATÒRIAMENT:

● Mascareta i Bolígraf
● Resguard del pagament al banc de 20 euros (el concepte es: Nom i llinatges
de l’alumne) al compte de Caixabank
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