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MATRÍCULA – ALUMNES NOUS - CURS 2021-2022

Procés de matriculació

• Termini: 
1r ESO: del 14 al 18 de juny de 2021, ambdós inclosos.
2n, 3r, 4r ESO: del 28 de juny al 2 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

• Entrega de documentació: enviar al correu electrònic matricula@inscabrils.cat

Documentació:

En el moment de formalitzar la matrícula cal aportar, si no s’ha fet a la preinscripció, la se-
güent documentació:

• Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
• Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, 

si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del
passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

• Fotocòpia del carnet de vacunacions.
• Fotocòpia del DNI de l'alumne 
• Fotocòpia de la targeta sanitària individual de l'alumne/a 
• Fotocòpia del carnet de família nombrosa si cal.
• Imprès de dades i opcions de matrícula
• Resguard d'ingrés de la quota de material.
• Resguard d'ingrés de la quota de l'AMPA.
• Carta de compromís educatiu signada.                                                                               
• Els alumnes que vulguin al·legar l’existència de qualsevol limitació física que els 

impedeixi seguir amb normalitat les classes d’Educació Física hauran de presentar un 
Certificat Mèdic Oficial.

• Els alumnes que no provinguin d'un centre públic, hauran de portar, quan el tinguin, el 
butlletí de les notes finals del curs.

Informacions:                                                           

• Per a informacions, anuncis i notícies consulteu: http://www.inscabrils.cat
• Llistes de llibres per al curs 2021-2022: es publicaran al tauler d'anuncis de l'Institut i al 

portal web abans del dia 30 de juny de 2021.
• Calendari d'inici del curs  2021-2022: es publicarà al tauler d'anuncis de l'Institut i al 

portal web abans del dia 15 de juliol de 2021.
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Quota de material escolar

• Quantitat:  65,00 €/curs per alumne. Pels alumnes amb carnet de família nombrosa o
monoparental vigent la quantitat és de 50,00 €/curs per alumne (caldrà justificar el ser
família nombrosa o  monoparental amb el carnet corresponent).

• Concepte: Pagar l’assegurança escolar i despeses de material didàctic que es submi-
nistrarà al llarg del curs als alumnes.
◦ Agenda escolar.
◦ Fulls d'exercicis, proves i altres fotocòpies que s'aniran lliurant en les diverses assig-

natures.
◦ Fulls informatius.
◦ Dossiers i materials per al Treball de síntesi.
◦ Material fungible de laboratori, taller i aula de dibuix
◦ Material didàctic per compartir en matèries optatives: dossiers, llibres, ...
◦ Quota de la plataforma educativa de comunicació amb les famílies

Forma de pagament                                                 

Cal fer l'ingrés al compte que l'Institut Cabrils té a l'oficina de CAIXABANK de Cabrils:

 ES64 2100 1370 1102 0013 2275 

o mitjançant els serveis de Caixer Automàtic, Servicaixa o Línia Oberta de CAIXABANK 
amb el següent Codi d'Entitat:  
                                                                                                                        

0679417

Posteriorment, envieu el justificant de l'ingrés. En tot cas, cal que figuri el nom de
l'alumne i el curs en el camp 'Remitent' de l'ingrés.
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