
 

 MATRICULACIÓ 

CURS 2015-2016 

  
Per formalitzar la matrícula s’hauran de presentar els 

següents documents. 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 

• Fitxa de l’alumne  degudament complimentada.  
• Còpia de llibre de família * 
• Còpia dels DNI dels pares * 
• Còpia vacunes  
• Fotocòpia de la Cartilla de l’Assegurança Social. * 
• Carnet Família Nombrosa, si és el cas. 
• 2 fotografies tamany carnet (5 fotos per P3/P4 i 3 
per P5). 

• Nom de l’escola, adreça i telèfon on va estar 
matriculat el curs anterior, per tal de poder sol·licitar 

els documents oficials corresponents de l’alumne, si és 

el cas. 

• Inscripció al menjador 2015-2016. 
• Inscripció a piscina per als alumnes de P4, P5 i 1r. 
• Compromís del Projecte de Socialització de llibres: 
“LLIGALL”  

• Autoritzacions  
• Domiciliació bancària o aportacions econòmiques 
corresponents. 

• Inscripció  a L’AMPA 

• Carta Compromís 
 

* no cal si s’ha fet la preinscripció al centre. 
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