
 
 
 
 

MATRÍCULA CICLES  GRAU MITJÀ (amb continuïtat)                   11 al 15 de Juliol 
MATRICULA CICLES  GRAU MITJÀ (Resta d’alumnat)                 18 al 22 de Juliol                                  
MATRÍCULA CICLES  GRAU SUPERIOR            18 al 22 de Juliol 
   

 
- Els i les alumnes a qui s'ha assignat plaça en el procés de preinscripció han de formalitzar la 

matrícula en les dates que es detallen en el calendari. L’alumnat que no ho facin en el període 
establert es considerarà que renuncia a la plaça adjudicada. 

 
- El tràmit de la matrícula es farà presencialment a l’escola i caldrà demanar cita prèvia per el dia 

assignat a cada especialitat.  
 

- Per la matriculació caldrà portar la fotografia, els originals i fotocòpies de tota la documentació 
que indiquem en el paràgraf de la documentació. Molt important si el dia de la tramitació de la 
matrícula falta qualsevol document / fotografia no es podrà formalitzar la matrícula. 

 
La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets 
de prioritat i fins i  tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada. El Departament d'Educació comunica a 
l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que 
correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa. 

 
- Els/les alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per 

causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, es formalitzarà 
una matrícula condicionada. 
 

 
 

TRÀMIT MATRÍCULA PAS A PAS 
 
 

1. Demanar cita prèvia  per el dia assignat a la teva especialitat. 
2. Caldrà venir puntualment a l’hora que s’ha acordat i recomanem l’ús de la mascareta. 
3. Cal portar original i fotocòpia de la següent documentació: 

 1 Foto original, mida carnet. No pot ser fotocòpia!! 
 Original i fotocòpia de la TIS 
 Original i fotocòpia del DNI 
 Original i fotocòpia del DNI pare/mare/tutor/a. (Només si l’alumne/a es menor) 
 Original i fotocòpia del resguard o títol del l’ESO, GM, GS, Batxillerat o equivalents.                       
 Fulls d’autoritzacions de l’escola  
 Sol·licitud de l’escola   

 

    Enllaços de la documentació a descarregar a la nostra web:  de GRAU MITJÀ i  GRAU SUPERIOR

https://www.sopenabarcelona.org/ca/informacio-secretaria/menu-preins/menu-info-cfgm
https://www.sopenabarcelona.org/ca/informacio-secretaria/menu-preins/menu-info-cfgs


 

4. EL PAGAMENT dels imports indicats a la graella es farà per transferència bancaria.  
S’haurà de portar el comprovant de la transferència alhora de formalitzar la matrícula. 
        Com es pot realitzar el pagament: 

        - Caixers automàtics de “La Caixa” (tant clients com no clients amb targeta de crèdit) 
        - Línia oberta  (només per a clients de “La Caixa”) 
        - WEB de “La Caixa” (tant clients com no clients de “La Caixa”) 
 

DESTINATARI:  ESCOLA SOPEÑA 
CAIXABANK    ES65 2100 3023 1322 0037 1966 
CONCEPTE OBLIGATORI:  Nom alumne/a + el curs que realitzarà. 

 
5. DATES I HORARI DE LA MATRÍCULA      

 
 

 

GRAU MITJÀ 
amb continuïtat 

 
  ESPECIALITATS  IMPORT 

TOTAL 

 
 DILLUNS       11 JULIOL   GM  EMERGÈNCIES 117 € 

 DIMARTS      12 JULIOL   GM  CURES  MATÍ 
149 € 

 DIMECRES   13 JULIOL     GM  CURES  TARDA 

 DIJOUS         14 JULIOL   GM  PERRUQUERIA 187 € 
 
 

 

GRAU MITJÀ 
Resta d’alumnat 

 
  ESPECIALITATS  IMPORT 

TOTAL 

 
 DILLUNS       18 JULIOL   GM  EMERGÈNCIES 117 € 

 DIMARTS      19 JULIOL   GM  CURES  MATÍ/TARDA 149 € 
 DIMECRES   20 JULIOL     GM  PERRUQUERIA 187 € 

 
 

 

GRAU SUPERIOR 
 

  ESPECIALITATS  
IMPORT 
TOTAL 

 
 DILLUNS       18 JULIOL   GS  INTEGRACIÓ SOCIAL 120 € 

 DIMECRES   20 JULIOL GS  DOCUMENTACIÓ 
SANITÀRIA 187 € 

 
 
 
 
 

   

   

 

 



6- IMPORTS ANUALS DETALLATS -  (Aquests imports no es retornaran) 
 

 
 

AMPA 
 

30€ 
 

ASSEGURANÇA 
 

25€ 
 

MATERIAL Consulta el preu de 
la teva especialitat 

GUIXETA (opcional) 
Recomanat per perruqueria 52€ 

 
 
 
 
 

 
 
 

ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS 
 
 
 
 GUIXETA OPCIONAL.  

Lloguer anual per tot el curs. 
Caldrà abonar 52€ en el moment de formalitzar la matrícula. 
Es recomana especialment per l’alumnat de perruqueria. 

 

 
 
 LLIBRES DE TEXT.  

El llistat de llibres i el llistat de material  els trobareu penjats a la web de l’escola, 
juntament amb el procediment per encarregar-los. 

 

 
 

 

 DATA  INICI CURS: Grau Mitjà: Dimecres 7 SETEMBRE a les 10:00h. 

 Grau Superior: Dimecres 7 SETEMBRE a les 10:30h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juliol 2022 

IMPORT DEL MATERIAL PER ESPECIALITATS 

EMERGÈNCIES SANITÀRIES 62 € DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA 
 

52 € 

CURES AUXILIARS 
D’INFERMERIA 

94 €                 INTEGRACIÓ SOCIAL 
 

65 € 

PERRUQUERIA   132 €   

https://www.sopenabarcelona.org/ca/16-informacio/88-llibres-de-text
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