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MATRÍCULA ESO 2020-2021 
Alumnat de nova incorporació al centre 
 
Si us plau, llegiu atentament les següents instruccions. Si necessiteu realitzar alguna consulta podeu              
trucar al telèfon del centre (933978511) en horari d’atenció al públic (dies laborables de 9.00 a 13.30                 
h) o enviar un correu electrònic a l’adreça a8042019@xtec.cat 
 

Matricula telemàtica 1r d’ESO (del 13 al 17 de juliol) 
 
Degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits              
presencials i per aquest motiu és important que les famílies realitzin la tramitació de la matrícula de                 
manera telemàtica. 
 
Procediment: 
 

Envieu un correu electrònic a l’adreça de l’institut (a8042019@xtec.cat) amb l’assumpte           
“Matrícula ESO - Nom i cognoms de l’alumne/a” adjuntant la següent documentació: 
1. Full de dades de l’alumnat 
2. Full d’autorització de sortides, d’ús d’imatges de l’alumne/a i de publicació de dades de 

caràcter personal i material elaborat per l’alumnat, i d’ús de serveis i recursos digitals a 
Internet per treballar a l’aula, signat pel pare, la mare o el representant legal de l’alumne/a. 

3. Carta de compromís educatiu (signada pel pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a). 
4. Declaració sobre l’estat de salut de l’alumne/a. 
5. Resguard d’ingrés bancari de la quota de materials i serveis. 
6. Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates 

corresponents. Si les nenes o els nens no han estat vacunats per contraindicació mèdica o 
per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 

7. En cas de divorci del pares: document de custodia de l’alumne/a. 
 

Per adjuntar els documents 1, 2, 3 i 4 s’han de descarregar, imprimir, omplir, signar i escanejar. 
Per adjuntar els documents 5, 6 i 7 s’han d’escanejar. 
 
Us adjuntem l’enllaç a un vídeo que us pot ajudar a escanejar els documents amb el vostre                 
telèfon mòbil. 

 
El centre contestarà el vostre correu informant de la correcta recepció de la documentació              
anterior. 

Matricula telemàtica 2n, 3r i 4t d’ESO (del 13 al 17 de juliol) 
 
Degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits              
presencials i per aquest motiu és important que les famílies realitzin la tramitació de la matrícula de                 
manera telemàtica. 
 
Procediment: 
 

Envieu un correu electrònic a l’adreça de l’institut (a8042019@xtec.cat) amb l’assumpte           
“Matrícula ESO - Nom i cognoms de l’alumne/a” amb la mateixa documentació relacionada per              
als alumnes de 1r d’ESO i afegint: 

8. Certificat d’Estudis expedit pel centre on heu cursat estudis al curs 2019/2020 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1_xlq5eeGkqkH1-gXshMnHsoUeRaK6fbT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11zNK1Z_o3uux-C6Dn3Anlj759eRF_Vo1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qGPBH6Q_euzb5_cwo13ZdEPb7XWg7moB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSyTWPZ-KIPnnclTBVuE7lQLvFvcBuqu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jlAh65jS5_QafN-K5V6RJyxzkrRu9yDz/view?usp=sharing
https://youtu.be/HlAz2HUxo3o
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De manera excepcional, per als casos en què no fos possible fer la tramitació telemàtica, es podrà                 
demanar cita prèvia per a presentar la documentació al centre els dies 13, 14 i 15 de juliol 
 
 
Procediment: 
 

1. No podrà accedir al centre cap persona que no hagi sol.licitat cita prèvia amb antelació. Es pot                 
demanar cita prèvia a través de l’eina de gestió habilitada pel Departament d’Educació.  

 
2. Quan vingueu a l’institut, el dia i hora assignats en la cita prèvia, haureu de respectar les                 

següents indicacions: 
a. Només pot venir una persona a fer les gestions. 
b. Heu de portar tota la documentació degudament complimentada i signada.  
c. Recordeu que és molt recomanable portar mascareta i guants per accedir al centre i              

bolígraf propi 
d. No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de               

confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una              
altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

 

Badalona, 7 de juliol de 2020 

 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:03_Oblig,08042019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:03_Oblig,08042019

