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Benvolgudes famílies, 

 

A continuació us informem del procediment a seguir per a la formalització de la matrícula dels alumnes 

que cursaran 2n de Batxillerat en règim nocturn.  

 

Per tal d’agilitzar al màxim el procés, hem penjat a la nostra pàgina web, la documentació que 

necessitem que lliureu a secretaria. 

 

A continuació us facilitem l’enllaç on trobareu la documentació requerida: 

 

https://institutmenendezypelayo.cat/matricula-externa-batxillerat-nocturn/ 

 

DATA DE MATRÍCULA 2N BATXILLERAT NOCTURN 

El dia destinat a la matrícula de 2n de batxillerat nocturn és el dijous 9 de juliol. Al document 

“Assignació horària” que també trobareu a la pàgina web, consten els alumnes assignats al centre i 

l’hora en què cada alumne ha de venir al centre a lliurar la documentació.  

 

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA 2N BATXILLERAT NOCTURN: 

Heu d’imprimir, omplir i signar tots els documents que siguin necessaris per a formalització de la 

matrícula. També heu de portar una foto (mida carnet), el justificant de pagament de la quota i 

l’historial acadèmic de l’alumne. 

 

A continuació us fem una breu explicació dels documents que trobareu a la nostra pàgina web: 

 

 IMPRÈS DE MATRÍCULA.  

Aquest document és obligatori en tots els casos. Als formularis de matrícula només apareixen les 

matèries que es poden cursar de manera presencial al centre.  

Heu d’imprimir, omplir i signar l’imprès de la modalitat que vulgueu cursar, Ciències i tecnologia o 

Humanitats i ciències socials. Per escollir les matèries que voleu cursar a les caselles situades a 

l’esquerra. Les caselles de la dreta només les heu de marcar si teniu una matèria de segon aprovada 

(Ap) o convalidada (Cv).  
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 QUOTA CURS 2020 2021: 

En aquest document consta informació sobre la quota del curs 2020 2021 i de com tramitar el 

pagament. És molt important que lliureu, juntament amb la documentació de la matrícula, el 

justificant conforme s’ha realitzat el pagament. 

 

 SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ MENORS D’EDAT 

Aquest document és obligatori per a alumnes menors de 18 anys. 

 

 COMUNICACIÓ RECURSOS DIGITALS 

Aquest document s’ha d’omplir i signar en tots els casos per tal que l’alumne pugui fer servir les 

plataformes educatives que utilitza el centre. Heu de descarregar un document o l’altre en funció si 

l’alumne és major d’edat o no.  

 

 SOL·LICITUD PER CURSAR MATÈRIES A L’INSTITUT OBERT DE CATALUNYA 

Els alumnes que estiguin interessats en cursar alguna matèria que no estigui al currículum del 

centre, poden cursar-la a través de l’Institut Obert de Catalunya. Només es podran cursar un màxim 

de dues matèries a través de l’IOC.  

Els alumnes que estiguin interessats hauran d’omplir i signar aquest document. 

 

 CONVALIDACIÓ ESTADA A L’EMPRESA 

Els alumnes que acreditin una experiència laboral igual o superior a 200 hores poden sol·licitar al director 

o directora del centre l’exempció de la matèria d’Estada a l’Empresa. Per tramitar la sol·licitud haureu de 

lliurar la documentació següent: 

 

 Sol·licitud d’exempció de l’Estada a l’empresa. 

 Còpia del document “Vida laboral”.  

 

Els alumnes s’hauran de matricular a una de les optatives que ofereix el centre i no es tramitarà la 

convalidació fins que lliuri a secretaria els documents indicats anteriorment.  
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Un cop s’iniciïn les classes, es lliurarà als alumnes que hagin sol·licitat l’exempció de l’Estada a l’empresa, 

un document on hauran de fer constar una descripció de l’empresa i de les tasques que va realitzar 

durant la seva estada, i que hauran de lliurar al Cap d’estudis de nocturn, abans del 31 d’octubre de 

2020. 

 

 SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE LA MATÈRIA DE LLENGUA CATALANA 

L’alumne que s’incorpora a primer o a segon curs de batxillerat procedent de fora del territori de 

Catalunya i que no ha cursat mai les matèries de Llengua Catalana, Literatura o equivalents, pot 

demanar l’exempció de l'assignatura de Llengua Catalana i Literatura. 

El fet d’obtenir l’exempció de la qualificació no eximeix l’alumne d’assistir a classe de Llengua 

Catalana i Literatura, on ha de seguir un programa específic que li permeti assolir, com a mínim, una 

comprensió oral i escrita de la llengua. 

La sol·licitud d’exempció de la qualificació de Llengua Catalana i Literatura I o Llengua Catalana i 

Literatura II, signada per l’alumne, o pels pares o tutors legals si és menor d’edat, s’ha de presentar 

al centre. 

L'alumne ha de presentar un certificat acadèmic, o bé fotocòpia compulsada de l’historial acadèmic 

o documentació equivalent, amb constància dels ensenyaments i matèries cursats al llarg de tota 

l’escolarització, dels llocs on s’han portat a terme i de la data d’incorporació a un centre educatiu de 

Catalunya. 

 

 SOL·LICITUD EXEMPCIÓ DE MATÈRIES ALUMNES AMB CICLE FORMATIU 

Els alumnes que hagin cursat i aprovat un cicle formatiu de grau mitjà o superior, han d’omplir 

aquest document si volen tramitar la convalidació de matèries. 

 

 SOL·LICITUD EXEMPCIÓ DE MATÈRIES PER DEDICACIÓ A L’ESPORT 

Els alumnes que tinguin una dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport, 

hauran d’omplir i signar aquest document per sol·licitar que se’ls apliqui un pla individual en el qual 

li quedin reconegudes les matèries optatives de segon de batxillerat. 
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 SOL·LICITUD EXEMPCIÓ DE MATÈRIES PER DEDICACIÓ A LA DANSA 

Els alumnes que estudiïn dansa en un conservatori o en un centre professional hauran d’omplir i 

signar aquest document per sol·licitar la convalidació de les matèries corresponents.  

 

 

ALTRES DOCUMENTS 

 

A la pàgina web del centre també trobareu els següents documents informatius addicionals: 

 Fulls informatius AMPA. 

 Full d’inscripció Associació Esportiva. 

 

http://www.institutmenendezypelayo.cat/

