
 

           

 
CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA – Curs 22/23 

PER ALUMNES QUE  ESTAN REALITZANT ESTUDIS AL CENTRE 
 
L’alumnat que aquest curs 21/22 es troba escolaritzat al centre, i el curs vinent, 
continuarà en els mateixos estudis, o bé passarà de 4t d’ESO a Batxillerat, té la 

plaça reservada pel curs 22/23 i  cal que CONFIRMI LA CONTINUÏTAT al 
Centre. 

En cas que no es confirmi la matrícula durant el període establert 

s’entendrà que renuncia a la plaça escolar 

Són exemples d’alumnat que té la plaça reservada i haurà de confirmar 
la continuïtat al centre: 

  L’alumnat que passa de curs o repeteix a l’ESO 

  L’alumnat que acaba 4t d’ESO i vol fer Batxillerat 

  L’alumnat que passa de curs o repeteix al Batxillerat 

  L’alumnat que passa de curs o repeteix dins d’un Cicle Formatiu 
 

 COM HO FEM: 

La confirmació  de la matrícula es formalitza en dos passos: 

Pas 1. Fer el pagament del material escolar.  

A través de  la web del centre espai botiga (https://www.intermunicipal.com/botiga/) 
*Guardeu el resguard perquè l’haureu d’adjuntar (pujar) al formulari de 
confirmació de matrícula en línia (pas 2). 

Pas 2. Completar i enviar el formulari de confirmació de matrícula en línia.   

*Caldrà adjuntar-escanejar  la documentació que es demani en cada apartat.   

Enllaç formulari ESO: https://forms.gle/edHgoT7okrTX7Ctn6 

Enllaç formulari BATX-CFGM-CFGS: https://forms.gle/bp4cTp6ndKPBMmvy9 

 
 QUAN HO FEM: 

 
Alumnes d’ESO   del 27 juny al  30 de juny 

Alumnes de BATX  del 27 juny al 30 de juny 
Alumnes de CFGM  del 1 de juliol al 8 de juliol 

Alumnes de CFGS  del 1 de juliol al 8 de juliol 
 
 

Període extraordinari de matriculació per aquells alumnes amb 
pendents de 1r batxillerat - setembre del 5 al 7 de setembre 2022 

 
 

https://www.intermunicipal.com/botiga/)
https://forms.gle/edHgoT7okrTX7Ctn6
https://forms.gle/bp4cTp6ndKPBMmvy9


 
 
 

 Informació transport escolar 

TRANSPORT ESCOLAR NOMÉS ALUMNES QUE REPETEIXEN 4t ESO → del 30 de juny al 6 

de juliol de 2022 a través de   https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania 

                        

 Informació  llista de llibres 

La llista de llibres i altres materials estarà disponible a la web del centre. 

 
 

Si no s’adjunta la documentació sol·licitada, tot i rebre el 
missatge, la matrícula no es formalitzarà amb èxit. 
___________________________________________________________________________ 

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania

