
 
 
IES GUILLEM SAGRERA 

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS PER ALUMNES DEL CENTRE 

CURS 2022-2023 

 
L’alumnat que hagi cursat estudis al centre de cicles formatius (FPB, CFGM, CFGS) 

durant el curs 2021-2022 realitzarà la MATRÍCULA ONLINE des del GESTIB.  

TERMINI:  Del dia 1 al 8 de juliol es podrà realitzar la matrícula des del GESTIB. 

PAGAMENT DE TAXES: segons el curs on es matricula, la quantitat del pagament és 

DIFERENT: 

FP BÀSICA Curs complet: 51,12 € (en concepte d’activitats escolars i extraescolars, i 
assegurança escolar). 

CFGM 

 

Curs complet: 56,12 € (en concepte d’activitats escolars i extraescolars, i 
assegurança escolar). 
Per mòduls: 

- 1’12 € en concepte d’assegurança escolar (excepte majors de 28 
anys). 

-  8 €  per cada mòdul de 1r curs. 
- 11 € per cada mòdul de 2n curs. 

CFGS Curs complet: 96,12 € 
(Els majors de 28 anys no han d’abonar l’assegurança escolar, per tant, han de 
pagar 95 €) 
Per mòduls:  

- 1’12 €  en concepte d’assegurança escolar (excepte majors de 28 
anys). 

- 13 €  per cada mòdul de 1r curs.   
- 15 € per cada mòdul de 2n curs.  

 

Instruccions per al pagament: 

 

Per efectuar el pagament, teniu dues opcions: 

a) Ingrés o transferència bancària al compte bancari ES31 2100 6899 2813 0002 
3766 (codi 0777257 CaixaBank), no oblideu posar en el concepte nom de 
l’alumne/a  i el curs. 
 

b) A la pàgina web del centre iesguillemsagrera.net trobareu un accés a 

“pagaments” (al menú secretaria): 

- Clicau a matrícula. 

- Introduïu només el codi d’entitat 0777257 (matrícula) i continuau. 

- Introduïu la quantitat i en el remitent el nom de l’alumne/a i el curs (molt 
important) i continuau. 
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En ambdues opcions heu d’imprimir el justificant i aportar-lo el dia de la matrícula o 

enviar-lo per email a l’adreça: matricula@iesguillemsagrera.net   

 

AMIPA I TAQUILLES 

 Si estau interessats en tenir una taquilla o en formar part de l'AMIPA del 
centre, descarregau els impresos: TAQUILLA – AMIPA, fer els ingressos 

corresponents i enviar-los a l'email: matricula@iesguillemsagrera.net 

 

 En casos excepcionals en que no pugueu fer la matrícula de manera telemàtica 

o tengueu alguna dificultat per enviar el justificant dels pagaments, heu de 

demanar cita prèvia a SECRETARIA al telèfon 971450000 i us atendrem 

respectant totes les mesures de seguretat. 

mailto:matricula@iesguillemsagrera.net
https://drive.google.com/file/d/1RWAyaWKdXiPIHHB3zNvdxgCKdq9HjJqF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uerKQWB5tHkAAtpw37bcmvvNZWhekJxL/view?usp=sharing

