
Institut Antoni Pous i Argila

INSTRUCCIONS PER MATRICULAR-SE A 2n DE BATXILLERAT

Us informem que aquest any igual que ja vàrem fer l'any passat, no caldrà que vingueu al centre a
formalitzar la matrícula, podreu fer-nos arribar la documentació a través del mitjà que us sigui més
còmode:

• A través del correu electrònic del centre: ies-antoni-pous@xtec.cat

• A través del fax del centre: 93 850 60 38

• O bé personalment a les oficines del centre.

Nosaltres, un cop rebuda la documentació, us matricularem dintre els terminis oficials que consten a
continuació i  el primer dia de curs us entregarem el  resguard i obrirem un període per poder fer
rectificacions.

Dates de matrícula:

Ordinària: del 5 al 12 de juliol

Extraordinària: pel juliol el Departament publicarà les dates  
(només pels alumnes amb matèries pendents del setembre)

Horari: Matins de 9:30h a 13h

Documents que cal portar per la matrícula

• Fotocòpia del DNI

• Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa vigent, si s'escau.

• Resguard de l'ingrès de la quota de material i de l'AMPA* que puja 120€. Els alumnes que fan
soltes han de pagar la meitat (60€)

◦ Banc de Sabadell- Pg. Sant Joan núm. ES05 0081 1555 4200 0117 5228
(Us adjuntem instruccions per fer el pagament)

*Nota: Alumnes amb germans al centre: 105€. La quota de l'AMPA (40€) es paga per alumne. Si hi ha 2 alumnes
matriculats al centre heu de pagar 25€ per cadascun (50€ tots dos). La quota de material és de 80€.

• El lloguer de la taquilla no està inclòs en aquest import. Si esteu interessats a tenir taquilla
l'any vinent, heu d'ingressar 8€, per aquest concepte, al mateix número de compte corrent
indicat a dalt.
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