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Han de presentar la documentació per formalitzar la matrícula al centre totes 
les famílies que hagin estat assignades a l’escola en primera opció. 
 

El període de matriculació serà del 13 al 17 de juliol (ambdós inclosos). 
 
La documentació, que us enviarem per correu electrònic,  i que caldrà que 

porteu complimentada és la següent: 
 

Una fotografia tamany DNI. (amb el nom darrere) 

Fotocopia del DNI dels representants legals de l’alumne/a i de l’alumne/a 

Fotocopia del Llibre de Família 

Formulari complimentat pels representants legals de l’alumne/a 

Carnet de vacunacions  (original i fotocòpia) 

Imprès d’ Autorització de càrrec bancari (cal indicar el núm. IBAN) 
-  Per l’AFBSM 
- Per la Fundació Ressons 

Sol·licitud d'alta de soci numerari de l’ AFBSM 

Comprovant de la transferència bancària a la Fundació Ressons 

Targeta ALFA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 
- Per l’AFBSM (fulls del 6 al 8 inclusius d’aquest PDF) 
- Per la Fundació Ressons (fulls 9 i 10 d’aquest PDF) 

Carta de Compromís (fulls  11 al 14 inclusius d’aquest PDF) 

Full de sol·licitud del servei de menjador 

Per a la Matrícula d’Infantil heu de portar: 
- Certificat  o informe de la Llar d’Infants (per P3)  o de Parvulari (per P4 i P5) 
-  Informe Alumnes Nous P3 (fulls del 16 al 20 inclusius d’aquest PDF) 

Per a la Matrícula de Primària heu de portar: 
- Notes de les Avaluacions i de final del curs acabat 
- Compromís d’adhesió al programa de Reutilització de llibres de l’Escola Proa 
- A partir de 3r de Primària: Autorització per a fer servir Recursos digitals a l’aula 

Per a la Matrícula d’Educació Secundària heu de portar: 
- Notes de les Avaluacions i de final del curs acabat 

- Autorització per a fer servir Recursos digitals a l’aula 
- Compromís d’adhesió al programa de Reutilització de llibres de l’Escola Proa 
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