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MATRÍCULA 1r ESO CURS 20
 
Cal que envieu tota la documentació a partir d

informatiu i fins al dia 17 de juliol
indicant a l’ASSUMPTE: Matrícula
 
DOCUMENTACIÓ que cal enviar
 

 1 fotografia mida carnet 
 
 Fotocòpia targeta sanitària.
 
 Fotocòpia carnet de vacunacions

 
 RESGUARD D’INGRÉS

 
25€ de despeses de material curricular
+ 15€ de la quota de 
formar part). 
 
COM  FER EL PAGAMENT
(són recomanables les tres primeres
 
1.- Ingrés en efectiu a 
sempre ha de ser amb bitllets (no monedes). Si l’import no és exacte, el caixer pot 
tornar el canvi en monedes.
 
2.- Si sou clients del BBVA
del BBVA. 
 
3.- Transferència via internet
 
4.- Presencialment a
pot generar alguna despesa en concepte de 
 
Dades necessàries per tal de fer el pagament:
 
MOLT IMPORTANT:
 
-Concepte:Nom i cognom de l’alumne/a.
 
-Número de compte corrent BBVA: 
 
 

(Excepcionalment les famílies
presencialment del 13 al 17 de juliol, sol·licitant cita prèvia 
10.00h a 12.00h de dilluns a divendres

 
 

MATRÍCULA 1r ESO CURS 2020/2021 

la documentació a partir d’haver rebut aquest document 

i fins al dia 17 de juliol al correu del centre e3008390@xtec.
Matrícula 1r ESO (Nom i cognoms de l’alumne/a)

enviar: 

mida carnet actualitzada. 

Fotocòpia targeta sanitària. 

Fotocòpia carnet de vacunacions actualitzat. 

INGRÉS al BBVA conforme heu fet el pagament de 

material curricular. 
la quota de l’AMPA (Associació de Mares i Pares (en cas 

COM  FER EL PAGAMENT: Disposeu de quatre possibilitats per tal de fer el pagament 
són recomanables les tres primeres): 

Ingrés en efectiu a qualsevol caixer de la xarxa de caixers del BBVA.
sempre ha de ser amb bitllets (no monedes). Si l’import no és exacte, el caixer pot 
tornar el canvi en monedes. 

Si sou clients del BBVA. L’ingrés via caixer també es podrà realitzar amb la tar

Transferència via internet.  

resencialment al BBVA. Fins a les 10 del matí. (Aquesta forma de pagament 
pot generar alguna despesa en concepte de comissió bancària ). 

Dades necessàries per tal de fer el pagament: 

MOLT IMPORTANT: 

Nom i cognom de l’alumne/a. 

corrent BBVA: ES3801826128410203730493

s famílies, que no disposin de mitjans electrònics, podran presentar
del 13 al 17 de juliol, sol·licitant cita prèvia al telèfon del centre

10.00h a 12.00h de dilluns a divendres). 

 

haver rebut aquest document 

e3008390@xtec.cat 
. 

fet el pagament de 40€: 

(en cas que en  vulgueu 

Disposeu de quatre possibilitats per tal de fer el pagament 

qualsevol caixer de la xarxa de caixers del BBVA. L’ingrés 
sempre ha de ser amb bitllets (no monedes). Si l’import no és exacte, el caixer pot 

. L’ingrés via caixer també es podrà realitzar amb la tarja 

(Aquesta forma de pagament us 

ES3801826128410203730493. 

podran presentar-la 
al telèfon del centre 644 691 325 de 


