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Escola Concertada per la Generalitat de Catalunya 

MATRÍCULA ESO   21 - 29 JUNY 2022 

- L’alumnat a qui s'ha assignat plaça en el procés de preinscripció han de formalitzar la 
matrícula en les dates que es detallen en el calendari 
L’alumnat que no ho facin en el període establert es considerarà que renuncia a la plaça 
adjudicada, llevat que sigui per causes justificades. 

- El tràmit de la matrícula es farà presencialment a l’escola i caldrà demanar cita prèvia a la 
web de l´escola o al telèfon 93 339 05 44. 

- Per la matriculació caldrà portar original i fotocòpia de tota la documentació que indiquem i també 
cal tenir en compte que quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb 
el domicili del DNI caldrà presentar el DNI  renovat amb la nova adreça. 

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i 
fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada. El Departament d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet 
perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la 
persona que hagi emès la  documentació acreditativa. 

TRÀMIT DE LA MATRÍCULA PAS A PAS 

1. Demanar cita prèvia a través de la web de l’escola o per telèfon.
2. Documentació a presentar (original i fotocòpia)

 Original i fotocòpia de la TIS i del DNI de l’alumne/a (obligatori 14 anys)  
 Original i fotocopia del DNI pare/mare/tutor/a. 
 Original i fotocopia del llibre de família o equivalent. 
 Original i fotocòpia Carnet de Vacunacions (o certificat sanitari) * 
 Certificat de notes de l’últim curs (només per l’alumnat per 2,3,4 d’ESO ) 
 1 Foto original, mida carnet (no pot ser fotocòpia!)  

Documents que caldrà portar ja impresos i degudament emplenats i signats 
 Sol·licitud de l’escola  
 Fulls d’autoritzacions de l’escola 

3. El pagament dels imports indicats a la graella es farà per transferència online.
Caldrà portar les dades del compte i/o targeta bancària i el mòbil per rebre el SMS de
seguretat per fer aquesta operació.
En el cas de realitzar el pagament en metàl·lic caldrà  portar l’import exacte.



4. Imports per curs  (Aquests imports no es retornaran en cas de baixa)

AMPA 30€ ASSEGURANÇA 29€ 

MATERIAL  1 ESO 90€ MATERIAL  2 ESO 

MATERIAL  3 ESO MATERIAL  4 ESO 

EQUIPACIÓ ESPORTIVA 28€ 

HORARI SECRETARIA - AMB CITA PRÈVIA - 10 - 16 h 
(divendres fins les 14h) 

 ALTRES INFORMACIONS  IMPORTANTS 

 GUIXETA
Lloguer opcional per tot el curs.
Caldrà abonar 52’-€ en el moment de formalitzar la matrícula.

 ELS LLIBRES
El llistat el trobareu penjat a la web de l’escola, juntament amb el procediment per
encarregar-los.

 DATA DE INICI DEL CURS: Dimecres 7 de setembre 2022

 DATA DE LA REUNIÓ PER LES NOVES FAMÍLIES MATRÍCULADES, 
Dilluns 4 de juliol a les 18:00h.

 L’ORDINADOR
S’informarà a la reunió del mes de juliol.

 EQUIPACIÓ ESPORTIVA
Al moment de la matrícula caldrà concretar la talla de la dessuadora i de la samarreta.

 SERVEI DE MENJADOR
Cal concretar si es quedarà a dinar i entregar el full omplert.

Juny 2022 

https://www.sopenabarcelona.org/ca/16-informacio/88-llibres-de-text
https://www.sopenabarcelona.org/ca/16-informacio/88-llibres-de-text
https://www.sopenabarcelona.org/ca/16-informacio/34-menuescola
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