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Fotocòpia de llibre de família. (fulls dels pares i alumne) o documents relatius a l'estat 

civil

Fotocòpia de DNI pare i mare (o tutors), passaport o altres documents d'identitat

Fotocòpia de DNI alumne o document alternatiu.

Fotocòpia del llibre de vacunacions

Fotocòpia de la tarjeta sanitària

Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI, 

consistirà en un resguard de la renovació del DNI per canvi de domicili i un certificat de 

convivència de l'alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona que tingui la 

pàtria potestat o tutela de l’alumne/a.

Còpia del document que acredita que el pare, mare o tutor/a és beneficiari de la 

prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. S’ha de presentar únicament en el 

cas que s’al·legui ser beneficiari d’aquesta prestació.

Carnet vigent de família nombrosa. Només si és el cas.

Butlletí final d'etapa ESO/Butlletí final Títol FP1/Certificat superación 2n BUP (Per 

matrícula de 1r de Batxillerat).

Butlletí final 1r Batxillerat/Butlletí final Títol FP1/Certificat superació 3r BUP (Per 

matrícula de 2n de Batxillerat).

Resguard de pagament de la Quota de Material 

Resguard de pagament de la Quota de l'AMPA 

En cas de germans al centre, només cal pagar una quota 

Resguard de pagament de l'AEO (Assegurança Escolar Obligatòria) 

Autorització signada pels pares o tutors legals per a la realització de sortides que es 

puguin fer durant el curs, dins del terme municipal d'Argentona.

Autorització signada pels pares o tutors legals sobre la utilització de la imatge del seu 

fill/a per part del centre escolar.

Preinscripció 

Matrícula 

Procés de Preinscripció i Matrícula 

Batxillerat 

Curs acadèmic  

2019/2020 

Presentació de 
sol·licituds,  

amb la documentació 
assenyalada:  

del 14 al 21 de maig  
(ambdós inclosos) 

Batxibac: 
del  2 al 6 de maig  

Presentació de 
sol·licituds,  

amb la documentació 
assenyalada:  

9 al 15 de juliol  
de 2019 

(ambdós inclosos) 

Dates importants a tenir en compte: 
 
4de juny de 2019: listes amb el barem 
17de juny de 2019: llistes amb el barem una cop resoltes reclamacions 
5 de juliol de 2019: llista definitiva d'admesos 

Documentació que hi ha dins del  sobre que s'ha de recollir per fer la 




