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DOCUMENTS  QUE ES NECESSITEN PER FORMALITZAR LA MAT RÍCULA: 
 
 
• IMPRESOS DE MATRÍCULA  DEGUDAMENT COMPLIMENTATS. 
• RESGUARD DE LA PREINSCRIPCIÓ (Els alumnes que l’havien de fer). 
• FOTOCÒPIA DEL DNI*.  
• TRES FOTOGRAFIES.   
• FOTOCÒPIA  DE LA CARTILLA DE LA SEGURETAT SOCIAL *. 
• FOTOCÒPIA DE LA TARGETA D’IDENTIFICACIÓ SANITÀRIA*. 
• COMPROVANT D’HAVERI ABONAT EL MATERIAL ESCOLAR I L’ASSEGURANÇA 

ESCOLAR OBLIGATÒRIA. RECORDEU QUE HA DE CONSTAR EL NOM DE  
L’ALUMNE/A.  

 
* Si aquesta documentació ja s’ha portat abans, no cal tornar a portar-la.  
 
 
A més, segons el nivell d’estudis, s’ha de portar: 
 
1r ESO:  Certificat d’estudis de primària (excepte els alumnes de les escoles públiques de la 

Llagosta). No han de pagar l’assegurança escolar obligatòria (1,12 €). 
 
2n ESO: Els alumnes nous han de portar un certificat d’estudis d’ESO, que hauran de demanar 

al centre on han cursat 1r. No han de pagar l’assegurança escolar obligatòria (1,12 €). 
 

3r ESO: Els alumnes nous han de portar un certificat d’estudis d’ESO, que hauran de demanar 
al centre on han cursat 2n.  

 
4t ESO: Els alumnes nous han de portar un certificat d’estudis d’ESO, que hauran de demanar 

al centre on han cursat 3r.  
 
1r Batxillerat  :  Fotocòpia del resguard del TÍTOL DE GRADUAT (ESO), o fotocòpia del TÍTOL DE 

TÈCNIC (o del resguard).  
 
2n. Batxillerat :   Fotocòpia de les notes de 1r de Batxillerat. Els alumnes nous han de portar la 

fotocòpia del resguard del TITOL DE GRADUAT ESO i un certificat notes de 1r de 
Batxillerat, que hauran de demanar al centre on han cursat 1r.  

 
Cicles Formatius de Grau Mitjà :  Fotocòpia del resguard del TÍTOL DE GRADUAT (ESO), o fotocòpia 

del resultat de la PROVA D´ACCÉS. Per al segon curs: Fotocòpia de les notes del 
curs anterior. Els alumnes nous de segon curs han de portar un certificat de les notes 
del curs anterior, que hauran de demanar al centre on han cursat 1r. 

 
Cicles Formatius de Grau Superior :  Fotocòpia del TÍTOL DE BATXILLERAT (o del resguard) o 

fotocòpia del TÍTOL DE TÈCNIC ESPECIALISTA (o del resguard) o fotocòpia resultat 
PROVA D´ACCÉS. Per al segon curs: Fotocòpia de les notes del curs anterior. Els 
alumnes nous de segon curs han de portar un certificat de les notes del curs anterior, 
que hauran de demanar al centre on han cursat 1r.  
 
 

Curs d’accés a cicles formatius (GS) : Fotocopia del TÍTOL DE TÈCNIC (o del resguard).  
 
    
 
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO i els majors de 28 anys, no han de pagar l’assegurança escolar 
obligatòria. 


