
CALENDARI DE MATRÍCULA 2020-2021 
 

ALUMNAT DEL CENTRE 
 
1R ESO 
 

 1, 2 i 3 de juliol: cal vindre al centre a matricular-se, amb els 
documents de dins del sobre de matrícula emplenats. 

 
2N, 3R, 4T D’ESO I 2N BATXILLERAT 
 

 Del 25 al 30 de juny: matrícula telemàtica. 
o Heu d’omplir el formulari que us arribarà a través de web 

família. Caldrà posar les vostres dades, les optatives i 
les opcions que trieu. 

o Si hi ha cap canvi de les vostres dades (adreça, 
telèfon...) ompliu el requadre que hi ha a tal efecte. 

 Pagament: 
o Es pot fer per transferència tot indicant el nom i el 

cognom de l’alumnat i el curs a què es matricula. 
o També es pot pagar en la finestreta del banc o caixer, 

en aquest cas cal escanejar el rebut que us 
proporcionen i enviar-lo a 46021617.secret@gmail.com 
(comprovant que e veu clarament el nom de l’alumnat i 
especificant en el curs que es matricula) 
 

1R DE BATXILLERAT 
 

 27 i 28 recollida de sobres de matrícula. 

 29 i 30 de juliol, han de vindre al centre a matricular-se. 
 
REPETIDORS DE QUALSEVOL NIVELL 
 

 20, 21 i 22 de juliol, MATRÍCULA TELEMÀTICA. 
 

ALUMNAT NOU AL CENTRE 
 

 27 de juliol: recollida de sobre de matrícula. 

 28 de juliol: l’alumnat que ha sigut admès en la preinscripció 
de qualsevol curs i ensenyament. 

 
  

mailto:46021617.secret@gmail.com


CALENDARI DE MATRÍCULA 2020-2021 
 

ALUMNAT DEL CENTRE 

 
APROVATS EN L’ORDINÀRIA 

 
2N FPB I 2N DE CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ I SUPERIOR  

 

 Del 25 al 30 de juny: matrícula telemàtica. 
 

DESPRÉS DE L’EXTRAORDINÀRIA 
 

TOT L’ALUMNAT 
 

 Del 29 de juny al 2 de juliol matrícula telemàtica. 
 
 

ALUMNAT NOU: MATRÍCULA PRESENCIAL 

 
TOT L’ALUMNAT ADMÉS EN LA PREINSCRIPCIÓ 
 
FPB:  

 Recollida de sobres el 23 i 24 de juliol. 

 Matrícula 24 i 27 de juliol. 
 
CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ ISUPERIOR 

 Recollida 29 i 30 de juliol. 

 Matrícula Grau Superior: 1 i 2 de setembre. 

 Matrícula Grau Mitjà: 3 i 4 de setembre. 


