
 

 

INSTRUCCIONS PER A LA MATRICULACIÓ ALS CICLES PRIVATS DEL REGINA CARMELI 
 

Aquestes instruccions són vàlides pels Cicles Formatius: 
 

o CFGM Guia en el Medi Natural i de temps de Lleure 

o CFGS Comerç Internacional 

o CFGS Higiene Bucodental 

o CFGS Modelisme Industrial 

o CFGS Condicionament Físic 

o CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva 

 
Seguir els següents passos us permetrà realitzar el procés de matriculació als cicles formatius de 

caràcter privat del nostre centre, i per tant us assegurarà la plaça al Regina. 

1. Accedir a l’enllaç: Matriculació 20-20 Cicles Formatius (Privats) 

2. Omplir “Sol·licitud de l’alumne”: 
 

 
 
 

2. Marca opció Cicles 

Formatius 

4. Marca Següent 

3. Marca opció: 
 

o Primer de CFGM si vols fer: Guia en el Medi 

Natural i de temps de Lleure 

o Primer de G.S si vols fer: Comerç 

Internacional, Condicionament físic, 

Ensenyament d’Animació Socioesportiva, 

Higiene Bucodental o Modelisme  Industrial 

1.Marca opció 2021 

https://web2.alexiaedu.com/AcWeb/paginas/publicas/FormularioMatriculacionGenerico.aspx?token=ts0OtIbavxkaa15OzKkbOQ%3d%3d&no-back-button


 

3. Omplir Dades de l’alumne 

o Només és obligatori omplir camps obligatoris marcats amb asterisc. 

 
4. Omplir Dades de Primer Tutor i Segon Tutor 

o Només és obligatori omplir camps obligatoris marcats amb asterisc. 

 
5. Dades bancàries 

No és obligatori omplir aquest apartat ja que quan es formalitzi presencialment la matrícula 

s’haurà d’omplir el full SEPA de domiciliació bancària. 

 
6. Sol·licitud 

 
 

 
 

 

MOLT IMPORTANT 
 

Escriu el nom del cicle formatiu que vols 

cursar: 

o CFGM Guia en el Medi Natural i de 
temps de Lleure 

o CFGS Comerç Internacional 

o CFGS Higiene Bucodental 

o CFGS Modelisme Industrial 

o CFGS Condicionament Físic 

o CFGS Ensenyament 

d’Animació Socioesportiva 



 

7. Últim pas: 

 
Les famílies per fer la reserva de plaça han de fer un ingrés de la meitat de l'import de la 
matrícula en el següent compte bancari: ES06-2103-4500-400030101440 Unicaja 

 
Cal que aparegui el nom de l'alumne així com el cicle en el qual fa la reserva de plaça. 

Per exemple: PERE GARCÍA 1r Condicionament Físic. 

Una vegada fet el pagament de la reserva de plaça cal enviar al següent correu 
electrònic preinscripcio@reginacarmeli.com la següent documentació: 

 
 
 

 Fotocòpia del DNI de l'alumne, i en el cas que sigui menor d'edat també del pare / 
mare o tutor. 

 Fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne. 

 Comprovant bancari conforme s'ha fet el pagament de la meitat de l'import de la 
matrícula. 

 Fotocòpia de la titulació acadèmica per demostrar que l'alumne compleix amb els 
requisits acadèmics d'accés (per exemple títol ESO, títol batxillerat, títol CFGM,. ... ) 

en el cas que ja la tingui' 

 
 
 

L'import de la reserva de plaça no serà retornat sota cap circumstància excepte si 
en el moment de formalitzar la matrícula, l'alumne no compleix amb els requisits 
acadèmics establerts per a cursar el cicle, aspecte que s'haurà d'acreditar amb la 
documentació pertinent. 
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