MATRÍCULA DELS NOUS
ALUMNES

RESERVA DE CITES: El nous alumnes podran reservar cita a partir de
dia 3 de febrer de 2022
MATRÍCULA PRESENCIAL D'ALUMNES (2n quadrimestre curs 2021/22)
Per poder formalitzar la matrícula, és imprescindible reservar abans CITA
PRÈVIA. Ho podeu fer de dues maneres:
a) A través del sistema de reserves de la pàgina web:
Entrant a la nostra pàgina web (www.cepacamprodo.cat) i
clicant damunt el botó blau amb el nom CITA PRÈVIA que
apareix en la mateixa pàgina d’inici (estarà disponible a
partir de dia 3 de febrer de 2022 per als nous alumnes).
Per demanar cita de matrícula, selecciona en el sistema de reserves el tipus
d’ensenyament en el que et vols matricular, el dia, l’hora, i emplena el formulari
b) Trucant per telèfon : 971 75 05 47

El dia de la cita hauràs de venir puntual, la cita et donarà el dia, hora i aula.
ATENCIÓ: No podrem agafar cites fora d’hora ja que a causa de la situació
sanitària actual hem de guardar un rigorós ordre de neteja i organització.
El dia de la inscripció CAL DUR

obligatòriament:

a) Mascareta
b) Bolígraf
c) Original i fotocòpia de l'expedient acadèmic (certificat de
notes o llibre d’escolaritat dels estudis realitzats en un centre de
l’estat espanyol)

d) Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
MATRICULACIÓ DE MENORS D’EDAT:
Per matricular-se un/a alumne/a menor d’edat, ha de venir acompanyat del seu
pare/mare o tutor/a legal
En el cas d’alumnes menors (tots aquells que no fan els 18 anys durant
l’any 2022) han de dur també, OBLIGATÒRIAMENT en el moment de la
matrícula, un d’aquest 3 documents:

a) Si l’alumne fa feina, document original del contracte laboral (En el
contracte ha d’especificar que es fa feina en horari de matí,
especificant les hores)
b) Si l’alumne/a és un/a esportista d'alt rendiment: el certificat acreditatiu
corresponent (document original)
c) Si l’alumne/a té mesures judicials: el document original del certificat
de mesures judicials
També es poden matricular els menors que no compleixen cap dels 3 requisits
anteriors en els casos següents:
a) Menor escolaritzat en un sistema educatiu diferent a l’espanyol (menors
escolaritzats procedents d’un altre país)
b) MENA (menor no acompanyat). En aquest cas s’han de dur també, els
documents següents:
1) Document original que acrediti que es tracta d’un MENA (registre MENA)
2) Document original d’acreditació de la mesura jurídica de protecció de
menors.

