
DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA
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- Imprès de matrícula degudament emplenat
- Autorització ús d'imatge de l'alumnat
- Autorització d’activitats a l’entorn del centre
- Fotocòpia del SIP
- Fotocòpia del DNI o el passaport de l’alumne, pare i mare(1)

- Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres(1) 
- Sol·licitud Web Família(1)

- 1 fotografia mida carnet amb el nom darrere(1)

- Petició de baixa i historial acadèmic(1)

(1) Només alumnat nou en l’institut

ALUMNAT BECAT: TRANSPORT COL·LECTIU

ALUMNAT NOU

■ IMPRÈS DE SOL·LICITUD DE TRANSPORT DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT: 
■ UN DELS DOS CERTIFICATS SEGÜENTS:

- OPCIÓ 1: Certificat de residència actual on conste el domicili habitual i la 
distància entre el domicili i l’entrada al centre.
- OPCIÓ 2: Certificat d'empadronament on conste el domicili habitual i la 
distància entre el domicili i l’entrada al centre acompanyat de:

• Rebut (a nom del pare o mare) de llum amb una antiguitat màxima de 4 
mesos.

• Rebut (a nom del pare o mare) d’aigua amb una antiguitat màxima de 4 
mesos.

ALUMNAT DEL CENTRE DURANT EL CURS ANTERIOR

■ Esborrany de confirmació de sol·licitud de transport degudament signat. (Si no 
estiguera disponible en el moment de lliurar la documentació de la matrícula, 
quan estiga disponible s’avisarà per la pàgina web o pel grup Telegram del centre)

  ATENCIÓ! Aquest document s’haurà de lliurar emplenat i signat abans de que
comencen les classes. En cas contrari, i fins que no es lliure degudament signat,

l’alumne/  a   no podrà pujar a l’autobús ni fer ús del servei de menjador.  

ALUMNAT NO BECAT que vulga utilitzar el menjador (pagant)

- Imprès de sol·licitud degudament emplenat (disponible a Secretaria del centre)

- Fotocòpia llibreta o equivalent on aparega el número de compte bancari.

D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ DE 14 DE FEBRER DE 2019 DE LA SECRETÀRIA AUTONÒMICA

D’EDUCACIÓ, S’HA D’INFORMAR AL CENTRE DE SITUACIONS FAMILIARS COM SEPARACIONS,

CUSTÒDIA DE FILLS, ETC, AIXÍ COM APORTAR LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA.
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