
MATRÍCULA BATXILLERAT  CURS 2021-2022

(ALUMNAT NOU AL CENTRE)

L’alumnat NOU al centre ha de formalitzar la matrícula per al curs 2021-2022 en el termini entre
el 12 i el 16 de juliol.
Passos a seguir per formalitzar la matrícula:

1r. pas: Realitzar  el  pagament  de  l’import  pel material.

Aquest pagament s’ha de realitzar per transferència bancària, seguint els passos següents:

ES87 0081 1655 8500 0100 6110
FER CONSTAR A CONCEPTE:
Nom i cognom de l’alumne
Curs a realitzar al 2021-2022

TOTAL A

INGRESSAR

DESGLOSAMENT DEL PAGAMENT:

MATERIAL + SORTIDES I XERRADES CURRICULARS

BAT 60€ 60€ + 0€*

*(es farà el pagament al moment de realitzar l’activitat)

2n. pas: Omplir formulari de dades i descarregar documentació que cal

presentar
Les dades es recullen a través d’un formulari GOOGLE en el qual s’han d’afegir:

FORMULARI Matrícula 1r batx FORMULARI Matrícula 2n batx
Les dades de l’alumne/a: nom, cognoms, adreça, data de naixement, mòbil (si en té)...

Matèries d’itinerari i si es repeteix curs.

Documents bàsics que s’han d’escanejar o fotografiar prèviament per adjuntar al formulari:

✔ DNI de l’alumne/a (totes dues cares)

✔ Rebut del pagament

✔ Fotografia de tipus carnet de l’alumne/a: cal que sigui una imatge clara i actualitzada

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa6y677ZxTV1SB-51ZqplUY1L47_Qgc7QUuMG-Oy8B3xnyAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnX235nPOSPSDk9yqob5nkYkoCmWyU3mAc4Z7cVztbflwIeQ/viewform


Aquesta altra documentació cal descarregar-la i complimentar-la

degudament signada i lliurar-la a la SECRETARIA DEL CENTRE.

✔ TIS (Fotocòpia targeta sanitària)

✔ Autorització d’ús d’imatge

✔ Autorització ús de serveis i recursos digitals

✔ Autorització per a l’administració de paracetamol (menors d’edat)

✔ Autorització de sortides didàctiques

✔ Autorització per a fer PCR

✔ Carta compromís educatiu

Si al llarg de l’etapa cal realitzar algun canvi de dades heu de passar per la secretaria del centre a
notificar-lo i documentar-lo si és el cas.
Si necessiteu ajuda o suport per a omplir el formulari podeu trucar al telèfon del centre 93 637 37 00.

https://drive.google.com/file/d/1910y7iWfb79ZgwsdPG93ZUFEPAG3CeOm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M1MRiz74zwYmIkfolKBEt2IKUFKYYtPK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GdvF3MF8TYgoM024pP4dn2JxG-gsCN9F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vdtrF63BFkMP74vtRWBTX-QNULbxwIea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TuGI56DhzpNxanZRW3QNksWbdIaw9e6G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1Uxh_Oh4kXLrR1AgfESOthaMOGTJj9x/view?usp=sharing

