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MATRÍCULA EXTERNA ESO (Alumnat nou)
Documents que cal adjuntar (els quadres de l’esquerra us facilitarà el seguiment dels documents que ja teniu).
 Sol·licitud de matrícula externa ESO.
 Sol·licitud de l’opció religiosa, si s’escau.
 Sol·licitud del servei de menjador, si s’escau.
 Original i fotocòpia del DNI dels pares i de l’alumne/a.
 Original i fotocòpia del llibre de família.
 Original i fotocòpia de la targeta sanitària.

(Només en cas de no hav er-ho presentat en
el moment de la preinscripció)

 Certificat d’empadronament, si s’escau.
 Fotocòpia i original de carnet de vacunacions.
 Full d’autorització de sortides.
 Full d’autorització de drets d’imatge.
 Full d’autorització de l’ús de recursos digitals.
 Full de normativa dels telèfons mòbils i aparells d’electrònica de consum.
 En cas de separació o divorci legal, full de responsabilitat legal (potestat).
 El pagament de m aterial i AMPA es farà mitjançant una tr ansferència a un número de
compte que es facilitarà en la secretaria del centre.

 Per l’alumnat que prové d’un altre centre, cal la baixa signada i el certificat de notes
finals. (Repetidors de 1r i l'alumnat de 2n, 3r i 4t).

 Certificat mèdic -en cas de sol·licitar l’exempció de l’educació física- on consti el caràcter
temporal o permanent de la malaltia o lesió i les activitats contraindicades.

Les dades personals recollides s’integraran en una bas e de dades del Departament d’ Educació, que té per finalitat el seguiment de
l’ocupació dels centres escolars sostinguts amb fons públics i la gestió de les incidències que es puguin derivar del concert educatiu, i
estaran protegides d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.
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