
INSTRUCCIONS PER A LA 
MATRÍCULA

AULA DE FELANITX 2022-23

DATES I HORARI DE MATRÍCULA (setembre)

Alumnes antics: dies 8 i 9 de setembre
Alumnes nous: de dia 12 a dia 23 de setembre
Dimarts i dijous: de 17.30h a 19.30h

Divendres: de 10.00h a 12.00h

DOCUMENTS A APORTAR

Fotocòpia del DNI

Foto de carnet

Resguard de l'aportació a l´Associació CEPA 
Sud, si és el cas 

APORTACIÓ

Núm. de compte de La Caixa: ES33 2100 0089 5602 0024 4730 (codi de l’entitat: 0527095). S'ha de posar el 
nom de l'alumne/a i el curs i grup on es matricula.

15 €: acollida lingüística, preparació ESO i grau mitjà, ensenyaments inicials
40 €: informàtica (SOIB exempts), català, castellà, anglès i alemany
80 €: màxim a pagar per a la matrícula a dos cursos o més

N´estan exempts els discapacitats i les persones que no rebin cap prestació (n´heu d´aportar justificant)
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