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Benvolgudes famílies,  

 

us recordem que la matrícula per NOUS alumnes i per REPETIDORS de 1r d'ESO es farà 

presencialment a la Secretaria del centre del 13 al 20 de juliol. L'horari de Secretaria és de 9:00 a 

14:00, el dia 15 de juliol és festa local i el centre romandrà tancat.

 

 

La documentació que cal portar és: 

 

- El full de matrícula adjunt ja omplert amb tota la documentació que cal presentar.

- 20 euros per fer el pagament per material fungible. El pagament es pot fer tant en efectiu com 

amb targeta de crèdit. 

- Una fotografia recent de carnet. 

 

 

Qualsevol dubte o consulta sobre aquest procediment us podeu adreçar al correu: 

matriculacio@instorredembarra .cat

 

Per motius sanitaris l'ús de la mascareta al centre és obligatori i us demanem que

mesures de seguretat pertinents.

 

 

L'equip directiu.  
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recordem que la matrícula per NOUS alumnes i per REPETIDORS de 1r d'ESO es farà 

presencialment a la Secretaria del centre del 13 al 20 de juliol. L'horari de Secretaria és de 9:00 a 

14:00, el dia 15 de juliol és festa local i el centre romandrà tancat. 

La documentació que cal portar és:  

ja omplert amb tota la documentació que cal presentar.

20 euros per fer el pagament per material fungible. El pagament es pot fer tant en efectiu com 

ia recent de carnet.  

Qualsevol dubte o consulta sobre aquest procediment us podeu adreçar al correu: 

matriculacio@instorredembarra .cat o trucar al telèfon 977 64 37 38. 

Per motius sanitaris l'ús de la mascareta al centre és obligatori i us demanem que

mesures de seguretat pertinents. 

recordem que la matrícula per NOUS alumnes i per REPETIDORS de 1r d'ESO es farà 

presencialment a la Secretaria del centre del 13 al 20 de juliol. L'horari de Secretaria és de 9:00 a 

ja omplert amb tota la documentació que cal presentar. 

20 euros per fer el pagament per material fungible. El pagament es pot fer tant en efectiu com 

Qualsevol dubte o consulta sobre aquest procediment us podeu adreçar al correu: 

Per motius sanitaris l'ús de la mascareta al centre és obligatori i us demanem que mantingueu les 


