
MATRÍCULA DELS ALUMNES DEL CENTRE QUE CONTINUEN ESTUDIS 

(PASSEN DE CURS O REPETEIXEN): 

Perquè l’alumne/a formalitzi la matrícula, ha de portar la documentació que s’indica a 

continuació. 

Si l’alumne/a no ve a matricular-se durant les dates indicades, s’entendrà que no està interessat/da 
en la continuació dels seus estudis i, per tant, podran perdre la reserva de plaça.  
Segons l'article 3 de l’ORDRE ENS/181/2012, de 22 de juny on consta que els preus públics creats per 
aquesta Ordre són exigibles abans de la prestació del servei.  
A sol·licitud de l’alumne/a (només de cicle formatiu de grau superior), es pot fraccionar el pagament en dues 
parts iguals, a ingressar en els mesos de juliol i de setembre, de forma que la matrícula s’entendrà 
formalitzada un cop acreditat l’ingrés del segon termini.  

 

MATRÍCULA ESO (del 24 al 30 de juny de 2021) 

Documentació d’ESO  

Documentació per formalitzar la matrícula: (recollir a consergeria) 

 Imprès de matrícula 

 Carta de compromís educatiu 

 Full d’instruccions per fer el pagament 

           L’alumne ha de portar a secretaria la següent documentació: 

 Imprès de matrícula degudament emplenada i signada 

 Carta de compromís educatiu degudament emplenada i signada 

 Rebut/s de pagament 

 

MATRÍCULA BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR  

(del 21 de juny al 2 de juliol de 2021) 

 

Documentació de Batxillerat  

Documentació per formalitzar la matrícula: (recollir a consergeria) 

 Imprès de matrícula  

 Full informatiu d’optatives de 1r o 2n de batxillerat. 

 Carta de compromís educatiu 

 Full d’instruccions per fer el pagament. 

           L’alumne ha de portar a secretaria la següent documentació: 

 Imprès de matrícula degudament emplenada i signada 

 Full informatiu d’optatives de 1r o 2n de batxillerat degudament emplenada 

 Carta de compromís educatiu degudament emplenada i signada 

 Fotocòpia Targeta sanitària individual (CATSALUT)  

 Rebut/s de pagament 

 

 

file:///C:/Users/euroz/Desktop/Batxillerat/Resguard%20de%20matrícula.pdf


 

 

Documentació de CFGM i CFGS  

Documentació per formalitzar la matrícula: (recollir a consergeria) 

 Imprès de matrícula  

 Carta de compromís educatiu 

 Autoritzacions menors d’edat / majors d’edat 

 Full d’instruccions per fer el pagament. 

L’alumne ha de portar a secretaria la següent documentació: 

 Imprès de matrícula degudament emplenada i signada 

 Carta de compromís educatiu degudament emplenada i signada menors / 

majors d’edat. 

 Autoritzacions menors / majors d’edat degudament emplenades i signades  

 Fotocòpia Targeta sanitària individual (CATSALUT)  

 Rebut/s i pagament 

 

CFGM
file://///Gestio3/treballs%20gestio/SECRETARIA/MATRICULACIÓ/MATRÍCULA%202021-22/web/CFGM/Rebuts_pagaments

