
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

MATRÍCULA curs 2021/2022 
 

ALUMNES DE NOU INGRÉS de 2n, 3r i 4t  ESO 

 
 

del 28 de juny al 2 de juliol s’ha d’enviar tota la 
documentació al correu  matricula_eso@iesdimreus.cat 

 
 
 

És imprescindible que porteu els següents documents (si no ho feu no es  
podrà formalitzar la matrícula): 
 
 

 DNI alumne i pare o mare si no es va adjuntar en el moment de la 
preinscripció 

 Llibre de família si no es va adjuntar en el moment de la preinscripció 
 

 Targeta Sanitària 
 

 Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacuna 
rebudes amb les dates corresponents  

 
 Full d’autorització d’imatge signat pels pares (model adjunt) 

 
 Carta de compromís educatiu signada pels pares (model adjunt) 

 
 Full signat pels pares en cas de cursar ensenyament de Religió (model 

adjunt) 
 
 Butlletí de notes del curs anterior 
 
 També cal que ens faciliteu el correu electrònic dels pares ( és obligatori) 
 
 Justificant de l´ingrés de 38€ al BBVA, a nom de l’Institut Domènech i 

Montaner al compte núm. ES93 0182 4358 12 0200014405 del BBVA. 
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L’ingrés es pot fer de tres maneres: 
 
OPCIÓ A Ingrés en efectiu a un caixer del BBVA. 
 
Passos a seguir: 
 

a) Accediu-hi sense llibreta ni targeta 
b) Aneu a la opció “operacions sense llibreta ni targeta”. 
c) Després a l’opció “pagaments”. 
d) Seguidament, a  l’opció de “pagaments express”. 
e) Afegiu-hi el codi emissor següent: 4300043 
f) La referència amb validació:000 
g) Indiqueu el nom i el curs de l’alumne/a 
h) Detall/referència/ingrés 

 
 

OPCIÓ B Pagament amb targeta a un caixer del BBVA. 
Passos a seguir: 

a) Introduir la targeta 
b) Aneu a l’opció “pagaments”. 
c) Seguidament, a l’opció de “pagaments express”. 
d) Afegiu-hi el codi emissor següent: 4300043 
e) La referència amb validació:000 
f) Indiqueu el nom i el curs de l’alumne/a. 
g) Detall/referència/ingrés 

 
 

OPCIÓ C Transferència bancària al compte núm. ES93 0182 4358 12 
0200014405 del BBVA. 
 

 

 Si us voleu afiliar a l’AMPA: 
 
1. Full d’ingrés de quota de soci (30€) 
2. Sol·licitud d’inscripció de socis 
 

    


