
Institut Antoni Pous i Argila

INSTRUCCIONS PER MATRICULAR-SE A  1r BAT

Benvolguts pares, tutors,

Us informem  que aquest any podeu fer efectiva la matrícula, enviant tota la documentació per correu 
electrònic a l’adreça del centre:

ies-antoni-pous@xtec.cat

Dates de matrícula: del 8 al 14 de juliol de 2020

Si algú prefereix  fer la matrícula presencial ha de concertar cita prèvia trucant al telèfon del 
centre:  93 851 37 05. El nostre horari és de 9h a 13h.

Documentació que heu d’enviar:

• 1 fotografia actual, mida carnet, en format jpg.
• Full de dades personals degudament emplenat.( que us adjuntem)
• Tarja sanitària  de l’alumne/a.
• Resguard del títol d’ESO.
• Resguard de l'ingrés de la quota de material, llibres i Ampa que puja 120€.  (105€ si teniu 1 

germà al centre cursant ESO, batxillerat o Grau Mitjà)

             Aquesta quantitat es paga anualment i correspon a la suma de:

• Fotocòpies, dossiers, llibres consulta, quaderns………………………….........…...80€
• Quota AMPA..........................................................................................................40€*

◦ La quota de l'AMPA és variable depenent del nombre d'alumnes que la família té al centre:
◦ Si hi ha 1 alumne al centre: 40€
◦ Si hi ha 2 alumnes al centre: 25€ cadascun 
◦ Si hi ha 3 alumnes al centre: 20€ cadascun 

• Banc de Sabadell –  núm.  ES05 0081 1555 4200 0117 5228

El lloguer de la taquilla no està inclòs en aquest import. Si esteu interesats a tenir taquilla 
l’any vinent, heu d’afegir 8€ a la quota que heu de pagar.

Els alumnes que no havien fet la preinscripció amb nosaltres i  que han estat assignats al nostre
centre, han de portar, també, DNI alumne, DNI pare o mare,llibre família, full tria matèries batxillerat.

Cordialment,

La direcció

Manlleu, 7 de juliol de 2020
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