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Matrícula curs 2016/2017 

BATXILLERAT 

 
 
 
Calendari de matriculació dels alumnes 

Alumnat 

Dimarts,  5 de juliol 

Dimecres, 6 de juliol 

Dijous, 7 de juliol 

Divendres, 8 de juliol 

Dilluns, 11 de juliol 
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de matriculació dels alumnes de Batxillerat per al proper 

Data de matriculació 

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

4t d’ESO i es volen matricular per fer  1r de batxillerat de 

ciències (Branca tecnològica) 

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

4t d’ESO i es volen matricular per fer  1r de batxillerat de 

ciències (Branca Ciències Naturals) 

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

4t d’ESO i es volen matricular per fer  1r de batxillerat de 

lletres (Branca Ciències Socials) 

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

4t d’ESO i es volen matricular per fer  1r de batxillerat de 

lletres (Branca Humanitats) 

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

1r de batxillerat o màxim 2 suspeses i es volen matricular 

per fer  2n de batxillerat de ciències (Branca Tecnològica)

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

1r de batxillerat o màxim 2 suspeses i es volen matricular 

per fer  2n de batxillerat de ciències (Branca C. Naturals)

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

1r de batxillerat o màxim 2 suspeses i es volen matricular 

per fer  2n de batxillerat de lletres (Branca C. Socials)

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

1r de batxillerat o màxim 2 suspeses i es volen matricular 

per fer  2n de batxillerat de lletres (Branca Humanitats)

Matrícula dels alumnes repetidors de 2n de batxillerat del 

nostre centre. TOTES LES MODALITATS. 

Matrícula dels alumnes admesos per tal de cursar 1r de 

batxillerat al nostre centre mitjançant preinscripció (totes 

les modalitats). Han d’haver obtingut el títol d’ESO. 

per al proper curs  2016/2017  
Hora de 

matrícula 

dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

4t d’ESO i es volen matricular per fer  1r de batxillerat de 9:30 

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

4t d’ESO i es volen matricular per fer  1r de batxillerat de 11:00 

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

volen matricular per fer  1r de batxillerat de 9:30 

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

4t d’ESO i es volen matricular per fer  1r de batxillerat de 11:00 

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

1r de batxillerat o màxim 2 suspeses i es volen matricular 

per fer  2n de batxillerat de ciències (Branca Tecnològica) 

9:30 

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

batxillerat o màxim 2 suspeses i es volen matricular 

per fer  2n de batxillerat de ciències (Branca C. Naturals) 

11:00 

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

matricular 

per fer  2n de batxillerat de lletres (Branca C. Socials) 

9:30 

Matrícula dels alumnes del nostre centre que han aprovat 

1r de batxillerat o màxim 2 suspeses i es volen matricular 

per fer  2n de batxillerat de lletres (Branca Humanitats) 

11:00 

Matrícula dels alumnes repetidors de 2n de batxillerat del Durant el 

matí.  

admesos per tal de cursar 1r de 

batxillerat al nostre centre mitjançant preinscripció (totes 

 

9:30 
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Alumnat 

Alumnat de 1r que ha de 

passar a 2n o ha de repetir 1r 

de batxillerat, després de 

l’avaluació extraordinària de 

setembre 
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Data de matriculació 

Matrícula del 7 al 9de setembre en horari d’atenció al públic de 

Secretaria. Us recomanem que us matriculeu el més aviat possible, ja 

que les places són limitades. 

d’atenció al públic de 

Secretaria. Us recomanem que us matriculeu el més aviat possible, ja 


