
MATRÍCULA 
2016/2017 

JULIOL 

ALUMNAT de CENTRE 

De 9 h a 14h 

ALUMNAT NOU 

De 9 h a 14 h 

Dilluns i dimarts, 13 i 14 de juny de 2016 BUSSEIG ESPORTIU CURS INTENSIU 
Del 5 al 13 

de juliol de 2016 Dimarts i dimecres, 21 i 22 de juny de 2016 ESPORTS VELA 

Dimecres, 
29 de juny de 2016 

Repetidors/soltes de: 

 2n curs de BATXILLERAT 
 2n curs de Gestió administrativa 
 2n curs d’Electricitat (grau mitjà) 

 Dijous, 
30 de juny de 2016 

Repetidors/soltes dels Cicles 
formatius: 

 2n curs d’Electricitat 
( grau superior) 

 2n curs d’Administració i 
finances 

 2n curs de Química 

Divendres, 
1 de juliol de 2016 

BATXILLERAT, diferent modalitat d’Arts 
 Alumnat que prové de 4t d’ESO (A/C) 

Dilluns, 
4 de juliol de 2016 

BATXILLERAT, diferent modalitat d’Arts 
 Alumnat que prové de 4t d’ESO (B) 

Dimarts, 
5 de juliol de 2016 

AVÍS 

TOT l’ALUMNAT (nou i de centre) 
cal que hagin recollit abans tota la 
documentació necessària per 
formalitzar la matrícula. En el cas 
de NO FORMALITZAR-LA dins del 
termini establert comportarà la 
pèrdua dels drets sobre la plaça. 

BATXILLERAT 

 Alumnat assignat de 1r i 2n curs 

Dimecres, 
6 de juliol de 2016 

BATXILLERAT 

 Alumnat assignat de 1r i 2n curs 

Dijous, 
7 de juliol de 2016 

Cicle formatiu MITJÀ: 

 ACTIVITATS COMERCIALS 

Cicle formatiu SUPERIOR: 

 ADMINISTRACIÓ i FINANCES 

Divendres, 
8 de juliol de 2016 

Cicle formatiu SUPERIOR: 

 MÀRQUETING COM., TURÍST. I CULTURAL 

 SISTEMES ELECTROTÈCNICS I 
 AUTOMÀTICS 

Dilluns, 
11 de juliol de 2016 

Cicle formatiu MITJÀ: 

 INSTAL. ELÈCTRIQUES i AUTOMÀTIQUES 

Cicle formatiu SUPERIOR: 

 QUÍMICA INDUSTRIAL 

Dimarts, 
12 de juliol de 2016 

 Cicle formatiu MITJÀ: 

 GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

Del 18 al 22 
de juliol de 2016 

CAS  (Curs de formació específic per a l’accés al cicles de grau superior) 

Dijous i divendres, 
 21 i 22 de juliol de 2016 

BUSSEIG ESPORTIU 
i ESPORTS VELA 

CURS INTENSIU 
De l’1 al 9 de setembre de 2016 

CURS PRESENCIAL o SEMI 
Del 20/09 al 20/10/2015 



MATRÍCULA 
2016/2017 

JUNY 
 

ALUMNAT NOU 

De 9 h a 14 h 

Del 13 al 17 
de juny de 2016 

Alumnat assignat a 1r d’ESO 

Del 27 de juny a 
l’1 de juliol de 2016 

Alumnat assignat pendent avaluació de setembre: 
Cal fer la reserva de plaça: 

 2n, 3r i 4t curs d’ESO 

AVÍS 

TOT l’ALUMNAT (nous i de centre) cal que hagin recollit abans tota la documentació necessària 
per formalitzar la matrícula. En el cas de NO FORMALITZAR-LA dins del termini establert 
comportarà la pèrdua dels drets sobre la plaça. 

 
 

MATRÍCULA 
2016/2017 

Setembre 

ALUMNAT de CENTRE 

De 9 h a 14h 

ALUMNAT NOU 

De 9 h a 14 h 

Del 5 al 9 de 
setembre de 2016 

 Quan recolliu la documentació, se us donarà dia i 
hora per formalitzar la matrícula. 

Del 7 al 9 de 
setembre de 2016 

ESO: 

 Alumnat repetidor de 
 4t curs d’ESO 

Alumnat assignat amb reserva de plaça: 

 2n, 3r i 4t curs d’ESO 

Del 7 al 9 de 
setembre de 2016 

BATXILLERAT, diferent modalitat d’Arts 

 Alumnat que prové de 4t d’ESO 

Repetidors de: 

 1r curs de BATXILLERAT 

Alumnat assignat amb reserva de plaça: 

 1r curs de BATXILLERAT, diferent modalitat 
d’Arts 

AVÍS 

TOT l’ALUMNAT (nous i de centre) cal que hagin recollit abans tota la documentació necessària 
per formalitzar la matrícula. En el cas de NO FORMALITZAR-LA dins del termini establert 
comportarà la pèrdua dels drets sobre la plaça. 

 


