
INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA CURS 2022/2023
FORMACIÓ PROFESSIONAL

• FP GRAU BÀSIC: del 15 al 21 de juliol

• FP GRAU MITJÀ I SUPERIOR: del 22 al 29 de juliol

DOCUMENTACIÓ

Empleneu els documents del sobre de matrícula i aporteu la següent documentació en els

terminis establerts.

• 1 fotografia tipus carnet, amb nom i cognoms escrits al dors.

• Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.

• SIP.

•  Fotocòpia del carnet de família nombrosa / família monoparental, si s'escau.

• Full  d’autorització  signada,  si  s’escau,  de  la  captació  d’imatges  i  so  amb  finalitats

promocionals del centre.

• Full d’Informació signat, de l’enregistrament de dades, vídeo i so amb finalitats educatives.

• Imprés de sol·licitud de transport degudament emplenat i  signat. (si es vol fer ús d’aquest

servici). En aquest cas, serà imprescindible l’empadronament.

• Certificació acadèmica de graduat en ESO, o la titulació exigida per a l’accés.

• Consell Orientador, només l’alumnat que es matricula de l’FPB.

   Sols alumnat menor de 18 anys:

• En cas  de no-convivència  conjunta  dels  pares per  motius  de separació,  divorci  o  situació

anàloga, presenteu  un document formal de separació, divorci, etc. (resolució judicial, acord de

separació,etc.) 

• Full Web família.

• Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del, pare i mare o altre tutor/a legal.

ES LLIURARÀ A LA TUTORA O TUTOR EL 1r DIA DE CURS (SETEMBRE 2022)

• Assegurança escolar: 1,12€  (Sempre que siga possible, es portarà l’import exacte i es 
lliurarà a la tutora o tutor.) (Fins als 28 anys)*

• Taxa (Expedició Targeta Identitat i Expedició Informe Avaluació Individualitzada). (La lliurarà el
tutor o tutora el 1r dia de curs)

* L’alumnat que cursa simultàniament Ensenyaments de Música o Dansa en el Conservatori, ha de realitzar un únic pagament de l'assegurança

escolar (a l’IES o al Conservatori). Cal adjuntar còpia del pagament.


