
 
 
 
                              

                             HORARI SECRETARIA 
                            De 9.00 a 14.00 hores 

 
MATRÍCULA  Batxillerat 

Curs 2019-2020 
 

 

DATES MATRÍCULA 

Del 9 al 15 de juliol de 2019 
  

Documentació que cal presentar juntament amb l’imprès de matrícula: 

Documentació identificativa: 

 Una foto de carnet actual. 

 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en 
situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 En cas de separació legal o divorci dels progenitors còpia de la sentència judicial o conveni regulador 
on s’acrediti qui ostenta la custòdia. 

 Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet. 

 Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport  de l’alumne/a. 

 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).  

 
Documentació acreditativa dels criteris de prioritat al·legats a la preinscripció: 
  
Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o 
complementari) han de presentar la documentació justificativa per a cada criteri. 

ASSEGURANÇA ESCOLAR                                        

Assegurança escolar 1,12 € en efectiu en formalitzar la matrícula a la secretaria del centre 

AMPA 

El primer dia de curs es lliurarà una agenda escolar als alumnes que hagin satisfet la quota de 
l’AMPA (15 €).  

 

BANC DE SABADELL, Av. Santa Bàrbara, 31 (Pl del Mercat) 

AMPA: 15 € 

Núm. de compte: ES09 0081 1591 5100 0106 3111  

Al concepte indicar: Nom i cognoms de l'alumne, AMPA 
 

Lliurar una còpia del resguard d’ingrés  juntament amb la matrícula. 
 

LLIBRES 
Els llistats dels llibres de text per al proper curs estaran disponibles a  les llibreries, web iTec i 

taulell d’informació a consergeria.   

INFORMACIÓ INICI DE CURS 
 

L’acollida de l’alumnat  al setembre serà el divendres 12 de setembre de 2019 a les 8:00 h 
 
INFORMACIÓ CONVALIDACIONS MUSICA/ DANSA 
 
En cas que vulguis convalidar Música / Dansa, del 12 al 19 de setembre de 2019 caldrà demanar la 
sol·licitud i presentar-la a la Secretaria del centre. 
 
 
 


