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FULL INFORMATIU MATRÍCULA ESO
PERÍODE

DE

CURS 2018/2019

MATRICULACIÓ

Matrícula 1R ESO

Del 21 al 27 de juny, ambdós inclosos.

Matrícula Ordinària
2N, 3R I 4T ESO

Del 25 al 29 de juny, ambdós inclosos.
Els alumnes preinscrits i assignats, pendents de
l'avaluació de setembre, han de confirmar la plaça.

Matrícula Extraordinària
2N, 3R I 4T ESO

Del 5 al 7 de setembre, ambdós inclosos.
Per l'alumnat pendent de l'avaluació de setembre.

HORARI DE MATRÍCULA

De Dilluns a Divendres de 10h a 13,00h.
DOCUMENTACIO PER A LA MATRÍCULA QUE HEU DE LLIURAR A SECRETARIA









L’imprès de matrícula i autoritzacions que us lliuraran a consergeria.
4 fotografies tamany DNI, poseu nom i cognoms al darrere.
Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor (si no s'ha portat a la preinscripció).
Fotocòpia del DNI de l'alumne, si no el té seria recomanable fer-se'l el més aviat possible (si no s'ha portat a la
preinscripció).
En cas dels alumnes estrangers és obligatori la targeta de residència o el passaport actualitzats.
Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI) (si no s'ha portat a la preinscripció).
Fotocòpia del Carnet de Vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
Quan no es tingui el carnet, ha de presentar-se un Certificat Mèdic Oficial on figurin les dosis de vacuna
rebudes amb les dates corresponents.
Resguard de pagament (instruccions al dors).

IMPORT MATRÍCULA

1r ESO 142€

2n ESO 128€

3r ESO 162€

4t ESO 150€

El imports inclouen:
Plataforma i continguts digitals, materials pedagògics generals del curs, AMPA (i l’Assegurança Escolar
Obligatòria només els alumnes de 3r i 4art d’ESO).
Els alumnes de 1r d’ESO hauran d’adquirir també un ordinador portàtil l’import del qual està pendent de
determinar. Les famílies hauran de pagar una part de l’import i l’altra part estarà subvencionada per
l’Ajuntament. A començament de curs donarem instruccions concretes del procediment a seguir tant per fer
el corresponent pagament com per recollir el portàtil.
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SISTEMA DE PAGAMENT

Es pot efectuar el pagament:
- A la Secretaria del centre en el moment de la matrícula (amb targeta de crèdit).
- Directament a “La Caixa”, amb el codi de barres que se us lliurarà a Secretaria.

El pagament es pot fer amb qualsevol targeta de qualsevol entitat bancària.
LA CAIXA NO ADMET PAGAMENTS EN EFECTIU.
Quan feu l’ingrés heu de posar el nom i cognom de l’alumne/a i el curs en què es matricula.
Oficina de “La Caixa” més propera:
C/Aguileres 34-36 .

