
 
 

INFORMACIÓ GENERAL AL VOLTANT DE LA MATRÍCULA 

 Tant els alumnes del centre com els de nova incorporació han de formalitzar la matrícula. 

 Els alumnes del centre que no promocionen i tenen exàmens en la convocatoria extraordinària 

es matricularan amb posterioritat segons el calendari de matrícula. 

 Els alumnes del centre de 4t d’ESO i que promocionen a 1r de Batxillerat, han de sol·lcitar plaça 

segons el procés d’amissió, i podrán formalitzar la matrícula a partir del moment que figuren en 

les llistes d’alumnes admesos segons el calendari de matrícula. 

 Tots els alumnes, o els seus pares, rebran en el correu electrònic el formulari de matrícula per a 

emplenar-lo i enviar-lo. A banda, també trobareu aquestos formularis a la web del centre. 

 Els alumnes de nova incorporació (procedents del procés d’admissió o de l’adscripció: CEIP 

Horta Major i CEIP El Romeral) han d’adjuntar la documentació sol·licitada en el formulari de 

matrícula. 

 Els alumnes del centre sols han d’adjuntar aquella documentación que no estiga ja en poder del 

centre per motiu d’actualització o de nova creació o situación familiar. 

 

CALENDARI DE MATRÍCULA  
2021/2022 

MATRÍCULA D'ALUMNES DEL CENTRE QUE 
PROMOCIONEN DE CURS.  
Enllaç al Formulari per a formalitzar la matrícula: 
https://forms.gle/SatCubTyCvJd5uC59 

 
Entre els dies 28 i 30 de juny, ambdós inclosos. 

MATRÍCULA D'ALUMNES DEL CENTRE QUE TENEN 
EX’AMENS EN CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA. 
Enllaç al Formulari per a formalitzar la matrícula: 
https://forms.gle/6XJbyRMXUisFza8j6 
 

 
Entre els dies 8 i 9 de juliol, ambdós inclosos. 

MATRÍCULA DE NOUS ALUMNES ADSCRITS DES DEL 
CEIP HORTA MAJOR i CEIP EL ROMERAL.               
Enllaç al Formulari per a formalitzar la matrícula: 
https://forms.gle/BisFmkyBSCiTzKVX9 
 

 
Entre els dies 25 de juny i 8 de juliol, ambdós 
inclosos. 

MATRÍCULA D'ALUMNES ADMESOS PEL PROCÉS 
D’ADMISSIÓ d’ESO i BATXILLERAT. 
Enllaç al Formulari per a formalitzar la matrícula: 
https://forms.gle/rYEnbgh2Mij5WwZh8 
 

 
Fins al dia 29 de juliol. 

MATRÍCULA D'ALUMNES ADMESOS PEL PROCÉS 
D’ADMISSIÓ d’FP Bàsica. 
Enllaç al Formulari per a formalitzar la matrícula: 
https://forms.gle/MyxRyJRudMuQso2p6 
 

 
 
Entre els diez 16 i 22 de juliol, ambdós inclosos. 
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