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CALENDARI MATRICULACIÓ 2020-2021 Batxillerat i Cicle Formatius 

 

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS 

del 22 de juny al 3 de juliol (ambdós inclosos) 

Matrícula de continuïtat al centre dels alumnes de batxillerat (1r, 2n i 

repetidors),  i dels cicles de formació professional (2n i repetidors). 

 

La matrícula de batxillerat provinent de preinscripció es realitzarà del 8 al 

14 de juliol de 2020, ambdós inclosos.   

La matrícula dels cicles de formació professional  provinent de preinscripció 

es realitzarà de l’1 al 7 de setembre. 

 

La sol·licitud, cal enviar-la per correu electrònic, escanejada o fotografiada per 

les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre (e3006976@xtec.cat) 

dins el termini establert per presentar la documentació. Indicant nom i 

cognoms de l’alumne i curs que cursarà. 

 

Per als casos extraordinaris en què la família no pugui fer la matriculació de 

forma telemàtica haurà de concertar CITA PRÈVIA al nostre centre. 

 Aquestes són les mesures preventives necessàries: 

  Les matriculacions presencials s’han de realitzar de forma individual i amb 

cita prèvia. 

   Si pot ser, cal portar la sol·licitud emplenada des de casa. En cas que 

necessiteu emplenar la sol·licitud al centre, cal portar el vostre propi bolígraf. 

  Cal portar mascareta i guants. 

  No han d’acudir al centre les persones d’especial vulnerabilitat o que 

presentin símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra 

persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

https://agora.xtec.cat/iescandelera/secretaria/formularis-alumnat/preinscripcio-i-matriculacio/
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,43004074


       Generalitat de Catalunya 
      Departament d’Educació 
       Institut Candelera 
 
           Av. U d’octubre, 2 
           43860 L’Ametlla de Mar 
           Tel. 977 45 64 42 
           Fax 977 49 34 80 
           e3006976@xtec.cat 
            http://agora.xtec.cat/iescandelera/ 

 

  S’ha de respectar la distància de 2 metres entre els/les usuaris/es en totes 

les situacions (mentre espereu per ser atesos/es, durant la cita i a la sortida). 

  

 


