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MATRÍCULA ALUMNES NOUS BATXILLERAT curs 2021/22 
 

Del 12 al 16 de juliol de 2021 
 

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA 
 
                                      
1. Documentació que cal aportar: 
 

- Resguard de la preinscripció. 
 
- Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport  de l’alumne/a. 
 
- Si l’alumne/a és menor d’edat, fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del pare o tutor. 
 
- Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de la mare o tutora. 
 
- Fotocòpia del llibre de família (pàgina on apareixen els pares i pàgina on apareix l'alumne/a). 

Si no en teniu, certificat de naixement. 
 
- Fotocòpia de la targeta sanitària (TIS) de l’alumne/a. 
   
- Full de dades personals degudament complimentat. 
 
- Full d’autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a. 

 
- 3 fotografies (tamany DNI) originals amb el nom i cognoms de l’alumne/a al darrere. 
 
- Fotocòpia i original del títol o resguard del títol dels estudis al·legats a la preinscripció. 
 Si la matrícula és per a 2n curs, també butlletí de notes de final de curs. 

 
 

2. Omplir obligatòriament el següent formulari per fer la tria de matèries de modalitat:  
 
https://forms.gle/m5v9s21jbwNvrbWR7 
 
 
3. Pagaments que cal fer a través de la plataforma TPVescola: 

 
Us proporcionem un sistema àgil i senzill per a realitzar els pagaments de manera segura, 
amb targeta de crèdit, dèbit o prepagament de qualsevol entitat financera nacional. Per fer-
los, al correu electrònic que vau posar a la preinscripció, rebreu un document amb l’usuari i 
contrasenya per accedir i les instruccions per efectuar els pagaments.  

També es pot accedir a la plataforma TPV escola clicant directament a la icona que 
trobareu al web de l’institut. Introduïu les dades (usuari i contrasenya) i trobareu els 
pagaments que heu de fer. 
 

- Assegurança Escolar Obligatòria ......................................................................     1,12 € 
 
- Quota de material general i AMPA  ....................................................................  50,00 € 

https://forms.gle/m5v9s21jbwNvrbWR7

