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Matriculació 1r
                  Curs 2020

Calendari: Lliurar la documentació a Secretaria el dia i l’hora assignats agafant cita prèvia 
al següent enllaç. Del 8 al 10 de setembre

Documentació necessària (en cas de 

1. Full autorització sortides per la localitat
2. Full de modalitat (es lliurarà a l’institut en el moment de fer la matrícula
3. Full dret d’imatge (adjunt)
4. Full comunicació amb les famílies
5. Justificant acadèmic: resguard títol ESO (
6. Els següents impresos de pagament. Podeu fer els pagaments a través del caixer 

automàtic del Banc de Sabadell: Agència de l’Avinguda Constitució (El Palau). Podeu 
fer servir qualsevol targeta de 
sense cap cost addicional:

INSTRUCCIONS 
 
   Per fer els pagaments al caixer heu de seguir les instruccions següent
 

1. Inserir la targeta 
2. Teclejar el número personal
3. Triar: Pagaments a tercers
4. Teclejar el codi que correspongui al pagament que voleu fer:

145746 (Material Batxillerat
“pagament a tercers”) 

            145746 (Assegurança escolar)
5081 (AMPA) → 15€ (per família) 

En acabat, se us imprimiran 2 comprovants: un és per a vosaltres i en l’altre indiqueu
plau, el nom del vostre fill/a i 1r o 2n
ens els feu arribar presencialment el dia de la matrícula
l’AMPA l’heu de fer arribar a l’AMPA segons instruccions 

Full Soci AMPA:  
 Opció 1 online (PREFERENT):

20/21  
Ompliu el formulari i adjunteu el

 Opció 2 en paper: Full d'inscripció Soci AMPA Institut El Palau 20/21
Descarregar el document, omplir i deixar
del AMPA (o enviar-ho tot per correu a
 

Si en lloc d’anar al caixer preferiu fer una transferència, els 
 

Compte institut – ES22 0081 1656 2200 0100 7504
Compte AMPA – ES96 0081 1656 2300 0108 4111
 

A la Secretaria del centre us lliurarem el llistat de llibres, que també estarà penjat al web del 
centre.  
Secretaria Institut El Palau 

  
                                                                                                                                                    

Matriculació 1r i 2n de Batxillerat (alumnat nou)
Curs 2020-2021 

Lliurar la documentació a Secretaria el dia i l’hora assignats agafant cita prèvia 
10 de setembre (ambdós inclosos). 

(en cas de no haver-la lliurat a la preinscripció): 

Full autorització sortides per la localitat  (adjunt) 
es lliurarà a l’institut en el moment de fer la matrícula
(adjunt) 

Full comunicació amb les famílies (adjunt) 
acadèmic: resguard títol ESO (només per 1r de Batxillerat) 

Els següents impresos de pagament. Podeu fer els pagaments a través del caixer 
automàtic del Banc de Sabadell: Agència de l’Avinguda Constitució (El Palau). Podeu 
fer servir qualsevol targeta de crèdit o dèbit d’aquesta entitat o de qualsevol altra entitat 
sense cap cost addicional: 

Per fer els pagaments al caixer heu de seguir les instruccions següents: 

Teclejar el número personal 
Triar: Pagaments a tercers 

clejar el codi que correspongui al pagament que voleu fer: 
Batxillerat) →40€ (Si no us apareix el concepte, podeu pagar per 

(Assegurança escolar)→ 1,12€   
€ (per família)  

se us imprimiran 2 comprovants: un és per a vosaltres i en l’altre indiqueu
1r o 2n de batxillerat. El pagament del material i de l’assegurança 

presencialment el dia de la matrícula a la Secretaria del centre
l’AMPA l’heu de fer arribar a l’AMPA segons instruccions del requadre inferior

(PREFERENT): Formulari d'inscripció Soci AMPA Institut El Palau 

Ompliu el formulari i adjunteu el  comprovant de pagament (JPG / PDF).
Full d'inscripció Soci AMPA Institut El Palau 20/21

r el document, omplir i deixar-lo, amb el comprovant de pagament a la bústia 
ho tot per correu a  ampa@institutelpalau.com ). 

Si en lloc d’anar al caixer preferiu fer una transferència, els números de comptes són:

ES22 0081 1656 2200 0100 7504 (Material i assegurança escolar)
ES96 0081 1656 2300 0108 4111 (AMPA) 

A la Secretaria del centre us lliurarem el llistat de llibres, que també estarà penjat al web del 

                                        setembre 

i 2n de Batxillerat (alumnat nou) 

Lliurar la documentació a Secretaria el dia i l’hora assignats agafant cita prèvia 

 

es lliurarà a l’institut en el moment de fer la matrícula) 

 
Els següents impresos de pagament. Podeu fer els pagaments a través del caixer 
automàtic del Banc de Sabadell: Agència de l’Avinguda Constitució (El Palau). Podeu 

crèdit o dèbit d’aquesta entitat o de qualsevol altra entitat 

Si no us apareix el concepte, podeu pagar per 

se us imprimiran 2 comprovants: un és per a vosaltres i en l’altre indiqueu-nos, si us 
. El pagament del material i de l’assegurança 

Secretaria del centre. El de 
del requadre inferior. 

Formulari d'inscripció Soci AMPA Institut El Palau 

comprovant de pagament (JPG / PDF). 
Full d'inscripció Soci AMPA Institut El Palau 20/21  

o, amb el comprovant de pagament a la bústia 
 

números de comptes són: 

(Material i assegurança escolar) 

A la Secretaria del centre us lliurarem el llistat de llibres, que també estarà penjat al web del 


