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MATRICULACIÓ  

 

Del 7 a l'11 de juny de 2010 heu de formalitzar la matrícula a l’Ajuntament. 
 
Les matrícules es faran en els horaris especificats en les llistes d’admesos, a l’Ajuntament. 

L'alumnat que no formalitza la matrícula en el període establert es considera que renuncia 
a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.  
 
L'alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació, és matriculat 
condicionalment. La matrícula s'anul�la si, abans de l'inici del curs, no es presenta la 
documentació pendent.  
 
 

 
 

Documentació que cal presentar 
  
En el moment de formalitzar la matrícula heu de presentar a les oficines d’aquest 
Ajuntament la documentació que seguidament es detalla:  
 

• 3 Fotos de Carnet. 
 

• Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social del pare o la mare, en la 
qual consti el nen/a com a beneficiari/a. 
 

• Fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dates i les dosis de vacunes 
que ha rebut l'infant. 
Si no teniu el carnet de vacunacions, heu de presentar un certificat mèdic oficial 
amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. Si el nen o la nena no 
han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal 
presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.  
 



 

• Certificat pediàtric on s’especifiqui l’estat de salut de l’infant. En els casos 
de nens amb Necessitats Educatives Especials (NEE), informe del 
terapeuta o centre on es faci el seguiment especialitzat, en el qual 
s’expliqui la problemàtica que pateix l’infant. 
 

• Si en el moment de fer la sol�licitud, vau presentar el resguard de 
renovació del DNI, ara heu d'aportar el DNI renovat, amb la nova adreça.  
 

•  Fotocòpia del compte bancari. 
 

Per la nostra part, us facilitem la documentació següent: 

• Imprès de matriculació que cal omplir i retornar. 
 

• Imprès de dades bancàries que cal omplir i retornar. 
 

• Imprès de dret d’imatge. 
 

• Imprès de dades mèdiques. 
 

• Imprès de sol�licitud del servei de menjador. 
 

• Full d’horari i quotes. 
 
 

  
 

Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la vostra disposició. 
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