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CURS 2022-2023

DOCUMENTS PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA

Alumnat del centre:

� Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l’alumne, actualitzat (en un full sense retallar).
� Justificant del pagament al banc de la quota de l’AMPA.
� Si  el  pares  No  conviuen,  és  obligatori  aportar  còpia  de  la  sentència  de  divorci  i  conveni

regulador (Resolució 14 de febrer 2019 de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació,
DOGV 20/02/2019).

� Fotocòpia del títol de família nombrosa/monoparental, si és procedent.

Alumnat procedent d’un altre centre:

� Certificació de promoció /NO promoció original.
� Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l’alumne  i dels pares o tutors legals, actualitzat  (en un full,

sense retallar per SEPARAT).
� Fotocòpia del llibre de família de tots els integrants.
� Justificant del pagament al banc de la quota de l’AMPA.
� Si  el  pares  No  conviuen,  és  obligatori  aportar  còpia  de  la  sentència  de  divorci  i  conveni

regulador  (Resolució 14 de febrer 2019 de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació,
DOGV 20/02/2019).

� Fotocòpia del títol de família nombrosa/monoparental, si és procedent.

INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA

1. L'imprès ja omplit amb les dades de la prematrícula i el full de normes del centre se signaran en
Secretaria pel pare/mare, tutor/tutora legals de l’alumne/alumna.

2. Abona en el compte de l’AMPA en CAJA RURAL ES4030050085512622790323, la quantitat
de  15  € en  concepte  d’agenda  escolar,  carnet  d’estudiant  i  servei  de  biblioteca,  i  adjunta  el
justificant del pagament.

3. Abona a la secretaria del centre la quantitat de 1,12 € en concepte de segur escolar obligatori.
4. IMPORTANTE!  Cuando  en  la  solicitud  de  admisión  se  haya  marcado  la  existencia  de  No

Conviencia de los padres, en el momento de formalización de la matrícula, se deberá aportar la firma
y consignar los datos, en el caso de que no los haya consignado en el formulario de ADMISIÓN, del
padre/madre/tutor/a diferente de la persona que formuló la solicitud de plaza.

DATA DE MATRÍCULA 

Alumnes del centre (inclòs repetidors):  11 i 12 de juliol

Alumnes d’altres centres: 27 de juliol

La matrícula no serà efectiva fins a que es lliuren tots el documents requerits
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