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MATRÍCULES  BATXILLERAT  2020-21 

 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA  que els/les alumnes hauran d’entregar a Secretaria 
per finestreta: 
 

-Full de dades personals emplenat. 
-Fotocòpia del DNI 

 -Full de dades bancàries emplenat. 
-Fotocòpia de la 1ª pàgina d’una llibreta d’estalvis on constin els noms dels titulars i el nº 
complet IBAN (si voleu domiciliar el pagament de la quota de material). 

- Full de tria de matèries (es farà en el centre). 

-A més els ALUMNES NOUS :  
-Certificat amb les notes mitjanes de la ESO. 
-Fotocòpia resguard Graduat de la ESO. 
-Fotocòpia del carnet de vacunes. 

 
CALENDARI: 
• Alumnes del centre que han cursat 4t d’ESO i faran 1r de Batxillerat el curs 2020-21 
      - DIMECRES 1/7/2020 

 
Alumnat de 4t A: 

De 9 a 10h.: Des del centre a tots els alumnes se’ls convocarà amb cita prèvia. 
 

Alumnat de 4t B: 
De 10:10 a 11h.: Des del centre a tots els alumnes se’ls convocarà amb cita prèvia. 
 

Alumnat de 4t C  
D’11 a 12 h.: Des del centre a tots els alumnes se’ls convocarà amb cita prèvia. 
 

 
• Alumnes de 1r de Batxillerat que cursaran 2n de Batxillerat el curs 2020-21 

 
     - DIJOUS 2/7/2020 
 

Alumnat de 1r A Batxillerat 
De 9 a 10:30 h. Des del centre a tots els alumnes se’ls convocarà amb cita prèvia. 

 
Alumnat de 1r B Batxillerat 

D’11:10 12:40 h. Des del centre a tots els alumnes se’ls convocarà amb cita prèvia. 
 

 
•  Alumnes provinents d’altres centres que cursaran 1r de Batxillerat el curs 2020-21 

 
- DIVENDRES  10/7/2020 

 
Se’ls convocarà prèviament amb cita prèvia 

9 h: Alumnat que ha cursat 4t d’ESO el curs 2019-20 
11 h: Altres casos 


