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Benvolgudes famílies, 

Ens posem en contacte amb vostès perquè és possible que els vostres fills/es facin 1r de 

Batxillerat al nostre Institut el curs 2020-2021. Degut a la situació derivada de la pandèmia, 

us volen informar com serà el procediment de matriculació enguany. 

 

 El període de matrícula pels alumnes de 1r de Batxillerat serà del 8 al 14 de juliol i de 

10:00 a 13:00 h. 

 La matrícula serà presencial a la secretaria del centre i amb cita prèvia. Per demanar la 

cita, cal que truqueu al telèfon 675 78 04 77 des del dimecres 1 de juliol, de 10:00 a 

13:00 h. 

 Per tal d’agilitzar el procés, us demanen que porteu la següent documentació acreditativa 

ja preparada: 

- Fotocòpia del DNI de l’alumne/a i del pare/mare/tutor legal. 

- 1 fotografia mida carnet (amb el nom i cognom escrits al darrere de la foto). 

- 1,12 € pel pagament de l’Assegurança Escolar Obligatòria. 

 

Les normes de seguretat que cal seguir per accedir al centre són: 

 Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions 

(preferiblement, una sola persona). 

 Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar. Es recomana portar el seu 

propi bolígraf per omplir els documents. 

 Es recomana portar mascareta i guants. 

 No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de 

confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a 

una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

 

Si el vostre fill/a no farà 1r de Batxillerat a l’Institut de Camarles, NO cal que demaneu cita ni 

que feu la matrícula. 

 

Per qualsevol dubte, visiteu la web de l’institut http://www.inscamarles.cat o truqueu al 

telèfon 675 78 04 77 de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h. 

 

 

Salutacions cordials. 

 

La Direcció 

http://www.inscamarles.cat/

