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curs	2019/2020	

Matriculació		1r	ESO 
	
Període	de	matriculació:		del	20	al	26	de	juny	
Horari	d’atenció	al	públic:	de	dilluns	a	divendres	de	9h	a	14h																																																	
Lloc:	Secretaria	del	centre	
	
Documentació que s'ha de presentar per a poder realitzar la matrícula: 
 

- Autorització drets d’imatge. 
 

- Autorització de totes les sortides del curs 2019/2020. 
 

- Carta de compromís signada. 
 

- Confirmació de les dades mèdiques per a la pràctica d’activitat física. 
 

- En cas de separació dels pares fotocòpia de l’acreditació de la custodia.  
 

- Còpia del resguard d’ingrés del pagament.  
 

- Full d’optatives. 
 

* Avançament del pagament de les excursions que es faran durant el curs. 

SOCIALITZACIÓ: al centre socialitzem els llibres de 6 assignatures. Es paga una quarta 
part de cada llibre i la llicència digital de cada matèria que cal actualitzar cada curs. 
 

 
MOLT IMPORTANT: NOMÉS ES POT PAGAR PER TRANSFERÈNCIA O TARGETA. No 
per finestreta, es cobrarà una comissió. RECORDEU POSAR EL NOM I CURS DE 
L’ALUMNE al concepte. 
 
Nº de compte: Banc Sabadell 
ES09 0081-1589-40-0001019809 

 

 
 

PREU AMB AMPA 

MATRICULA :25€  
SORTIDES: 35€ 
LLIBRES: 100€ 

AMPA:40€  

 
TOTAL: 200€ 

PREU SENSE AMPA 

MATRÍCULA: 25€ 
SORTIDES:70€ 
LLIBRES:120€ 

 

 
TOTAL: 215€ 
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SERVEI  GUIXETES: 
Des de l’institut s’ofereix un servei de taquilles pels alumnes que ho demanin. 
 
Aquells alumnes interessats en aquest servei, cal que portin un cadenat que no sigui 
excessivament gruixut i la clau, que es queda en dipòsit a consergeria, de la qual no es 
podrá disposar si no és per emergencia o bé fins a final de curs. 
 
La taquilla es pot compartir entre dos alumnes i si excepcionalment algú la vol per ell/a sol 
en cas que en sobrin es pot fer. 
 
PAGAMENT 
Per cada armariet s’han d’abonar 12€ a secretaria que figura al primer full del Banc de 
Sabadell, dels quals només se’n retornaran 9€, donat que 3€ es queden al centre pel seu 
manteniment. D’aquesta manera dos alumnes que es posen d’acord per compartir taquilla, 
cadascun ha d’aportar 6€ i al final de curs li retornem 4’50€ a cadascun. 
 
 
 
 


