CURS 2018-2019
DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR L’ALUMNAT QUE ES MATRICULA
AL CENTRE PER PRIMERA VEGADA
1. Fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es
pugui comprovar el nom del fill/a i nom del pare, mare, tutor, tutora (traduïts si és el cas)
2. Fotocòpia del DNI, Passaport o Targeta de residència del pare, mare, tutor, tutora.
3. Fotocòpia del DNI, NIE del alumne/a, si té més de 14 anys.
4. Si l’adreça del DNI no coincideix amb la del solꞏlicitant, còpia del certificat d’empadronament.
5. 1 fotografiea de carnet recents.
6. Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
7. Certificat de notes del curs anterior en cas que l’alumne provingui de l’ESO.
8. Resguard del full de pagament a La Caixa de la quantitat corresponent a material fungible i els
llibres digitals.
Quotes per al curs 2018 - 2019
ESO
Batxillerat
Material fungible
55 €
55 €
Llibres digitals
60 €
115 €
55 €
Total
L’ ingrés es pot fer al compte de I’Institut en qualsevol oficina de “la Caixa” , cal que feu constar
el vostre nom i el curs
nº compte ES36 / 2100 / 3426 / 85 / 2200029195

Només per a ESO:
9. Carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes amb les dates corresponents. Quan no es
tingui el carnet, certificat mèdic justificatiu.
10. Full d’ensenyament de la religió o alternativa a la religió

En el cas de Batxillerat:
11. Convalidacions o justificants dels estudis anteriors. (Titol ESO o certificat de notes)
Oficina de convalidacions: Àrea Funcional Alta Inspecció d’Educació
C/ Bergara, nº 12
08002-Barcelona
Tel: 93 301.06.47
Període de matriculació:
●
●
●

Alumnat preinscrit amb plaça al 1r curs de l’ESO: Del 21 al
27 de juny.
Alumnat de Batxillerat: 4 al 11 de juliol
Matricula extraordinària per a l’alumnat d’ESO pendents de
l’avaluació de setembre: Del 5 al de setembre.
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