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MATRÍCULA PER AL CURS 2016-2017 

ENSENYAMENTS POST OBLIGATORIS 

DE BATXILLERAT i CFGM (SMX) 
 
 

Benvolguts pares, 
 

El període de matriculació a Batxillerat i CFGM (SMX) és del 5 al 12 de juliol, 

ambdós inclosos. 
L’horari de secretaria per presentar tota la documentació serà: tots els matins de 9 a 

13, les tardes de dilluns i divendres de 15 a 17:30 i la resta de 15 a 18. 
 

La documentació que heu d’aportar : 
- Fotografia mida carnet 
- Autoritzacions de les famílies (s’adjunta el model) 

- Drets d’imatge. (s’adjunta el model) 

- Carta de compromís. (s’adjunta el model) 

- Fotocòpia i original del resguard d’haver sol·licitat el títol de Graduat en 

Educació Secundària (ESO). O, si és el cas, el certificat d’haver superat les 

proves d’accés. 
- Sol·licitud de transport escolar no obligatori per aquells alumnes que visquin a 

Sant Vicenç de Torelló, Sant Pere de Torelló i Orís, els models estan al nostre 

web www.cirvianum.info/centre/transport escolar. Recordeu que el Consell 
Comarcal NO contractarà més vehicles per a la realització d’aquest servei i 
que per tant, les places són limitades i es concediran per rigorós ordre 

d’entrada a Secretaria. 

- Aquest curs els llibres de Batxillerat es poden comprar a través de l’empresa 

Iddink, que ens fa el reciclatge. Podreu trobar tota la informació a 

www.cirvianum.info/llibres 2016-2017. 

- Imprès de matriculació per Mòduls i Unitats Formatives (UF): (Només per Cicles     

Formatius) 

1r SMX    2n SMX    1r DAW    2n DAW 

 

Els alumnes que no hagin superat el curs pel juny, han de passar 

igualment per secretaria a confirmar la sol·licitud de plaça i es 

matricularan en el període establert el mes de setembre del 7 al 9. 
 
 

Aquelles famílies els membres de la qual no comparteixen domicili i vulguin i tinguin dret a 

l’emissió duplicada de la informació emesa pel centre, ho han de comunicar a secretaria i 
acreditar-ne el dret. 
 
 

Torelló, 21 de juny de 2015 

http://www.cirvianum.info/documents/Secretaria/Matricula%2016-17/Autoritzacions%20de%20les%20families.pdf
http://www.cirvianum.info/documents/Secretaria/Matricula%2016-17/Publics_autoritzacio_imatges_menors.pdf
http://www.cirvianum.info/documents/Secretaria/Matricula%2016-17/Carta%20Compromis%20IES.pdf
http://www.cirvianum.info/index.php?option=com_content&view=article&id=326&Itemid=60
http://www.cirvianum.info/documents/Secretaria/Matricula%2016-17/Graella%20per%20matriculaci%c3%b3%201r%20SMX.pdf
http://www.cirvianum.info/documents/Secretaria/Matricula%2016-17/Graella%20per%20matriculaci%c3%b3%202n%20SMX.pdf
http://www.cirvianum.info/documents/Secretaria/Matricula%2016-17/Graella%20per%20matriculaci%c3%b3%201r%20DAW.pdf
http://www.cirvianum.info/documents/Secretaria/Matricula%2016-17/Graella%20per%20matriculaci%c3%b3%202n%20DAW.pdf

