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  Documentació que cal lliurar, segons l’etapa, amb els papers de matrícula a la secretaria del Centre: 

 

    
    Horari de secretaria: 
 
    De dilluns a divendres: de 8 a 13 i de 15 a 17 hores. 
     
    Durant la primera quinzena de juliol, l'horari serà 8 a 13 hores. 

 
ESO 

 
BATXILLERAT 

 
CICLES FORMATIUS 

 
 
-   1 Fotografia  (mida carnet)  que podeu 
enviar per correu electrònic amb el nom de 
l’alumne/a com a nom de fitxer (format jpeg)  
 
enviar a: merce.ribas@escolapia.cat 
 
-  Original i fotocòpia de la TIS (targeta 
d’identificació sanitària) de l’alumne/a. 
 
 
- Original i fotocòpia del carnet de 
vacunacions. 
 
 
-  Fotocòpia del DNI del/s pares o tutors i 
titular/s del compte corrent.  
 
SI NO heu fet la preinscripció caldrà 
afegir:  
 
-  Original i fotocòpia del llibre de família (full 
on hi ha inscrit l’alumne/a i el matrimoni  o 
titulars).  
 
-  Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a 
(si té més de 14 anys o si té DNI encara que 
sigui menor d’edat). 
 

 
-   1 Fotografia  (mida carnet)  que podeu 
enviar per correu electrònic amb el nom de 
l’alumne/a com a nom de fitxer (format jpeg) 
 
enviar a: merce.ribas@escolapia.cat 
 
-  Fotocòpia del  DNI de l’alumne/a. 
 
-  Original i fotocòpia del llibre de família (full 
on hi ha inscrit l’alumne/a i el matrimoni  o 
titulars). 
 
-  Fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació 
sanitària) de l’alumne/a. 
 
-  Fotocòpia del DNI del/s pares o tutors i 
titular/s del compte corrent. 
 
Un cop acabat el curs actual: 
 
- Certificat nota mitjana només de l’últim curs 
realitzat. 
 
- Resguard del  títol dels estudis previs que 
són requisit per entrar en el Curs. 
 
Graduat ESO o equivalent. 
  
 
 
 
 

 
-   1 Fotografia  (mida carnet)  que podeu 
enviar per correu electrònic amb el nom de 
l’alumne/a com a nom de fitxer (format peg) 
enviar a: merce.ribas@escolapia.cat 
 
- Fotocòpia del  DNI de l’alumne/a. 
 
-  Original i fotocòpia del llibre de família (full 
on hi ha inscrit l’alumne/a i el matrimoni  o 
titulars).  Només si l’alumne/a  és menor 
d’edat. 
 
- Fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació 
sanitària) de l’alumne/a. 
 
- Original i fotocòpia del carnet de 
vacunacions (necessari per tramitar 
pràctiques en empresa). 
 
- Fotocòpia del NUSS (número de la 
seguretat social de l’alumne/a). 
 
-  Fotocòpia del DNI del/s pares o tutors i 
titular/s del compte corrent. 
 
Un cop acabat el curs actual: 
 
- Certificat nota mitjana només de l’últim 
curs realitzat. 
 
- Resguard del  títol  dels estudis previs que 
són requisit per entrar en el per entrar en el 
Cicle. 
 
CAI: 
Graduat ESO o equivalent/ Prova accés a 
Grau Mitjà. 
 
CFGS: 
Batxillerat o equivalent, Prova d’accés a 
Grau Superior o Títol de Tècnic en Grau 
Superior. 
 

 
Altres Informacions 

 
BATXILLERAT 
 

 Tria de matèries:  Un cop presentats els documents de matricula la família rebrà un correu electrònic amb el número 
de matrícula de l’alumne/a i l’enllaç al formulari web on haurà de fer la tria de matèries a cursar. 

 


