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 MATRÍCULA  

ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI 

CURS 2021/2022 

______________________________________________________________________ 

 

PERÍODE DE MATRICULACIÓ:  Del 14 al 18 de juny. 

Horari de Secretaria és de dilluns a divendres de 9h a 13h. 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRICULACIÓ 

 Fotocòpia i original DNI’s dels tutors/es legals. 

 Fotocòpia i original DNI de l’alumne en cas que el tingui. 

 Carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial (original i fotocòpia). 

 (TIS) Targeta d’identificació sanitària de l’alumne/a. 

 Fotocòpia del Llibre de Familia. 

 Full de dades escolars. 

 Document de declaració sobre l’opció voluntària per a la formació religiosa. 

 Document d’autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de 

caràcter personal i material elaborat per l’alumnat. 

 Autorització/Comunicació ús serveis i recursos digitals per a treballar a l’aula. 

 Document d’autorització d’intervenció del departament d’orientació. 

 Document d’autorització per sortides a Rubí. 

 

CAL TENIR EN COMPTE QUE EL CENTRE NO MATRICULARÀ CAP ALUMNE/A QUE NO LLIURI 

AQUESTA DOCUMENTACIÓ MALGRAT QUE SURTI A LES LLISTES D’ADMESOS AL CENTRE 

 

D’altra banda, us informem que s’haurà de fer efectives, abans de l’inici del proper curs 2021-

2022: 

- quota de material  (75 €) : aquesta quota està establerta pel Consell Escolar del Centre. 

L’alumnat que no l’efectuï  no podrà participar de la sortida lúdica de final de curs. La 

quota és necessària per cobrir les despeses d’aquells materials que els alumnes necessiten 

per desenvolupar una tasca més eficaç: 

o agenda individual de l'alumne. 

o carpeta classificadora. 

o material de laboratori. 

o materials de taller de tecnologia. 

o material de Visual i Plàstica. 

o assegurança escolar. 

o fotocòpies i dossiers diversos (Crèdits de Síntesi, Butlletins de notes, informes tutoria...). 

o Tallers de Sant Jordi. 

o Cal efectuar-ne el pagament segons les instruccions del full adjunt. 

 

- quota AFA (20 €). El pagament d’aquesta quota és voluntària i recomanen que es faci, atès 

que l’ AFA representa un gran ajut per als alumnes dels Centre. S’ha d’efectuar-ne el 

pagament segons les instruccions del full adjunt. 


