
 

TERMINIS MATRÍCULA BATXILLERAT 

 

Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al 
batxillerat: del 12 al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos. 

 
Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de 
l'avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2021, ambdós inclosos. 

 

ON FER ELS TRÀMITS 

 

 A la Secretaria del centre, de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30. 
 

COM DEMANAR CITA PRÈVIA 

 

 Trucant al 93 810 71 32 de 8.00 a 15.00. 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE 

 
 Full de tria de matèries de modalitat i optatives (es facilitarà en el moment de la 

matrícula).  
 Baixa del centre anterior, en cas dels alumnes preinscrits a 2n de batxillerat.  

  Darreres qualificacions de l'avaluació final de: 
o 4t ESO (en el cas de matrícula a 1r de batxillerat).  
o 1r Batxillerat (en el cas dels alumnes que es matriculen a 2n de batxillerat). 

 El resguard del títol d'ESO si es matricula a 1r de batxillerat. 

 Original i fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT de l’alumne. Obligatori a partir dels 14 
anys.  

 En el cas que l'alumne sigui menor d'edat, el llibre de família o altres documents 
relatius a la filiació. 

 Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial. 

 Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne (TIS). 

 2 fotografies actuals mida carnet, amb nom i cognom al darrere. 

 Comprovant bancari del pagament de la quota de material i pedagògica. 
 

NOTES IMPORTANTS 

 

 És recomanable aportar qualsevol tipus d’informe psicopedagògic, psicològic i/o mèdic o 
sentencia judicial, si escau.  

 Cal comprovar la vigència de la documentació que s’aporta.  

 Portar original i fotocòpia de tots els documents que s’aporten, per fer-ne la compulsa.  
  

PAGAMENT DE MATERIAL PEDAGÒGIC 

 

Import del material pedagògic: 95 euros per alumnes que cursen 1r o 2n de batxillerat. 

Forma de pagament: ingrés al banc per transferència o ingrés per caixer  (codi 140954) 

Banc Sabadell: ES70 0081 1682 6300 0100 7405 Banc Sabadell 

Concepte que cal fer-hi constar:  MP1BAT Cognoms i nom de l’alumne 

     MP2BAT Cognoms i nom de l’alumne 

 
           Generalitat de Catalunya 
           Departament d’Educació 
           Institut Vinyet SITGES 

 

INFORMACIÓ MATRÍCULA ALUMNAT NOU AL CENTRE 
BATXILLERAT  2021-2022 


