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NORMES PER A LA FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA 
CURS 2021-2022 

 
 
A causa de la situació sanitària, detallem a continuació el protocol que s'ha de seguir per a 
formalitzar la matrícula del curs pròxim en tots els nivells. Preguem que complisquen 
escrupolosament les indicacions que segueixen per la seguretat de tots. 
 

1. El lliurament de documents per a la formalització de la matrícula serà presencial en la 
secretaria de l'institut en els horaris que es publicaran en breu en la web del centre.  

2. Al centre acudirà únicament una persona (pare/mare, tutor/tutora legal) per alumne amb la 
documentació preparada per al seu lliurament. 

3. En cas de no poder acudir en la data i hora que corresponga, s'haurà de demanar cita prèvia 
per a realitzar la matrícula en dates posteriors.  

4. No s'atendrà a ningú fora de les hores estipulades en l'annex citat. 
5. Per a accedir a l'institut, el nostre personal els atendrà a la porta facilitant-los l'entrada al 

mateix per torns. 
6. Quan l'aforament permés en el vestíbul estiga complet, ha d'esperar-se el torn al carrer.  
7. Per a entrar al centre i durant l'estada en el mateix ha d'usar-se màscara i portar bolígraf 

propi. 
8. És obligatori seguir les indicacions respecte als llocs d'entrada i eixida i guardar la distància 

de seguretat. Tot això està degudament senyalitzat en el centre. Està terminantment prohibit 
circular lliurement per les dependències o el pati del centre.  

9. El lliurament de documentació es realitzarà a través de les finestretes de secretaria.  
10. En la secretaria s'haurà de signar en aquest moment el document de prematrícula que van 

emplenar en el seu moment i la fulla de normes del centre, que prèviament es publicarà en 
la pàgina web del centre per a la seua lectura.  

11. Respecte al segur escolar (1,12€), en els cursos en què haja d'abonar-se, ha de portar-se 
l'import exacte. No es facilitarà canvi.  

12. En els cursos en què és necessari el pagament de taxes (1r i 2n de batxillerat, 1r i 2n de FPB), 
l'imprés a aquest efecte es recollirà amb antelació en la consergeria de l'institut en les dates 
i hores indicades en la web, perquè puguen ser abonades i aportar amb la documentació el 
justificant de pagament el dia de formalització de la matrícula. 

13. El servei de reprografia no estarà disponible per a persones alienes al personal del centre.  
14. En les dates i horaris indicats per a formalitzar la matrícula de cada nivell no es podrà 

realitzar cap altra gestió en el centre sense cita prèvia. 
 
Preguem que lligen atentament les instruccions de matrícula per a cadascun dels nivells educatius 
publicades en la nostra web. En ella es detallen tots els documents i gestions necessàries per a 
completar el procés. 

 


