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MATRICULACIÓ ESO
Curs 2019/2020
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA MATRICULACIÓ
Tot l’alumnat de nova incorporació al centre, en el moment de la matrícula:


Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes
amb les dates corresponents, o certificat mèdic oficial equivalent. Si l’alumne no ha estat
vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat
mèdic oficial.



En cas que la persona sol·licitant aporti volant de renovació del DNI en la documentació
per a la preinscripció, caldrà que aporti el DNI renovat, amb l’adreça nova.



Fotocòpia de les notes finals.



Pagament: de les quotes de material (90€) i AMPA (26€); el centre compta amb un
sistema de pagament telemàtic del qual us informem al revers. El termini de pagament
acaba el 30 de setembre.



Document d’autoritzacions degudament emplenat.

Alumnat que prové d’un centre no adscrit, un cop acabat el curs actual:


L’alumnat que prové d’un centre no adscrit, en acabar el curs, haurà d’aportar un
certificat del centre de procedència on s’especifiquin les matèries i qualificacions
obtingudes al final de curs, i on consti explícitament si l’alumne/a ha passat de curs o
no.

El termini per realitzar la matriculació els alumnes preinscrits a primer curs de l’ESO és del
20 al 26 de juny (ambdós inclosos). El període de matriculació per als alumnes preinscrits a
segon, tercer i quart curs és del 27 de juny al 3 de juliol (ambdós inclosos). L’horari de
secretaria és de 9 a 13.30h de dilluns a divendres.
Segons la normativa vigent, un representant del centre ha de mantenir una entrevista amb
els pares, mares, tutors o guardadors dels alumnes menors d’edat que es matriculen per
primera vegada al centre. Aquestes entrevistes es realitzaran el mateix dia que es formalitzi
la matriculació.
L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que
renuncia a la plaça adjudicada.
D’acord amb la Resolució de preinscripció i matrícula dels curs 2019-2020, l’alumnat
que per causes justificades no pugui aportar la documentació acreditativa
corresponent, serà matriculat condicionalment. La matrícula s’anul·larà si abans de
l’inici del curs, dia 12 de setembre, no ha presentat la documentació pendent.

