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MATRÍCULA NOUS ALUMNES 1r ESO                                                         CURS 2021-2022

L’alumnat que ha estat admès al nostre centre ha de formalitzar la matrícula per al curs 2021-2022 
en el termini entre el 14 i el 18 de juny.

Passos a seguir per formalitzar la matrícula:

1r. pas:   Realitzar el pagament de l’import pel material, llicències digitals i projectes. ____________  

Aquest pagament s’ha de realitzar al caixer automàtic del BANC DE SABADELL o per transferència
bancaria, seguint els passos següents:

 PER CAIXER AUTOMÀTIC   
1. Introduir una targeta o llibreta en el caixer. (Les targetes poden ser d’un altre banc)
2. Teclejar “altres operacions” 
3. Teclejar “pagaments a tercers”.
4. Teclejar núm. personal
5. Teclejar  el  codi  de  l’entitat:  131085  (Es  desplegarà  un  menú  amb  els  diversos
conceptes)
6. Escollir MATERIAL 1r ESO (181,00€)
7. Recollir el justificat (resguard) on ha de consta el nom, cognoms I curs de l’alumne/a.
Si el caixer no permet escriure’ls, s’ha de fer a mà.

 

● PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA   al compte corrent següent

ES87 0081 1655 8500 0100 6110
FER CONSTAR EL CURS I EL NOM DE L’ALUMNE

MATERIAL LLICÈNCIES DIGITALS /LLIBRES
I PROJECTE TOTAL A INGRESSAR

1r d’ESO 60€ 121€ 181€
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2n. pas:   Omplir formulari de dades i documents de matrícula.______________________________  

Les dades i  documents de la matrícula del  nou alumnat es recullen a través d’un  FORMULARI
GOOGLE en el què s’han d’afegir:

Les dades de l’alumne/a: nom, cognoms, adreça, data de naixement, mòbil (si en té)...

Les dades del tutor 1 i del tutor 2: amb el correu electrònic personals i telèfons de contacte
que no han de ser compartits ni familiars. L’ordre d’entrada no indica cap prioritat.
IMPORTANT: La informació acadèmica de l’alumnat del centre es facilitarà ambdós tutors
(pare,mare, tutor/a legal...). EN CAS CONTRARI CAL QUE S’INFORMI AL/A LA TUTOR/A
DEL  GRUP  CLASSE  I  A  SECRETARIA,  APORTANT LA  DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI  LA
SITUACIÓ EXCEPCIONAL,   per tal de ser adjuntada a l'expedient de l'alumne/a  

La tria d’optativa (Robòtica, Coral, Gaudeix amb la pràctica d’activitats físiques recreatives i
Francès. L’optativa Millorem la lectura anirà destinada a aquells alumnes que hagin d’agafar
fluïdesa i velocitat lectora i serà l’equip docent qui valorarà segons l’expedient i historial
acadèmic de l’alumnat)

Si ha demanat religió o ensenyaments alternatius a la preinscripció.

Documents que s’han d’escanejar o fotografiar prèviament per adjuntar al formulari:
✔  DNI de l’alumne/a 
✔  Rebut del pagament
✔  Fotografia de tipus carnet de l’alumne/a: cal que sigui una imatge clara i actualitzada (es

pot fer amb el mòbil sempre i quan es faci amb un fons de color blanc o clar i que es vegi
bé la cara).

✔ TIS (targeta sanitària) de l’alumne/a
✔ Carnet de vacunes
✔ Autorització d’us d’imatge
✔ Autorització ús de serveis i recursos digitals
✔ Autorització per a l’administració de paracetamol
✔ Autorització de sortides didàctiques
✔ Carta de compromís
Aquestes autoritzacions i la carta de compromís tenen validesa per a tot el pla escolar (de 1r a 4t d’ESO).

Si al llarg de l’etapa cal realitzar algun canvi de dades heu de passar per la secretaria del centre a notificar-lo.

Si necessiteu ajuda o suport per a omplir  el  formulari  pot  demanar CITA PRÈVIA mitjançant
aquest enllaç o al telèfon del centre 93 637 37 00. 

https://forms.gle/fCnDeMti9P949TAa6
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:03_Oblig,08031228
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