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MATRÍCULA D’ALUMNES  DEL CENTRE 
QUE DURANT EL CURS 2017-2018 FARAN 

2n, 3r i  4t d’ESO 
Alumnes que tenen tot aprovat, 1 o 2 matèries pendents: 

Del  19  al 30 de juny de 2017 
 
Per formalitzar la matrícula per al proper curs cal lliurar a la secretaria del centre la 
següent documentació: 

• 2 fotografies, mida carnet, amb el nom al darrere. 
• En el cas de no haver-ho presentat: 

o Fotocòpia del DNI de l’alumne/a. 
o Fotocopia del llibre de família complert. 
o Fotocopia del carnet de vacunacions (amb vacunes i dosis rebudes) o bé 

certificat mèdic oficial (amb vacunes i dosis rebudes).  
• Impresos d’autoritzacions per al curs 2017-2018: de protecció de dades, ús d’imatge 

personal i ús de serveis digitals a l’aula, imprès d’autorització d’administració de 
paracetamol i imprès de sortides dintre del municipi (penjats al web del centre). 

Imports que cal abonar: 
Compte BBVA ES17-0182-8733-45-0200041495 (els abonaments poden formalitzar-se a qualsevol 

caixer del BBVA): 
� Aportació famílies 100€.  

En el cas de tenir més d’un fill matriculat al centre per al mateix curs 
acadèmic, l’import de la quota serà el següent: pel segon fill, 60€, i per la 
resta de fills a partir del tercer 50€ per cadascú. 
Amb motiu de la formalització de la matrícula dels vostres fills i filles, l’institut compta amb 
l’aportació de  la quota anual de 100 € per part vostra, que es manté sense variació per sisè any 
consecutiu, l’import de la qual va ser aprovat pel Consell Escolar, màxim òrgan de govern del 
centre.  

� Els alumnes de  3r i 4t d’ESO, han d’abonar 1,12€ en concepte d’assegurança 
escolar obligatòria. (els alumnes de 2n. D’ESO NO HAN DE PAGAR 
l’assegurança escolar). 

Compte BBVA ES53-0182-8733-48-0200017711 (els abonaments poden formalitzar-se a qualsevol 
caixer del BBVA): 

� Kit de tecnologia 30€ per a alumnes d’ESO de 2n, 3r i per als de 4t. que al curs 
2017-18 triïn l’itinerari Tecnològic o Professional. 

Compte  BBVA ES90-0182-8733-48-0200001040 (els abonaments poden formalitzar-se a qualsevol 
caixer del BBVA):                        

� 20 € per quota de l'AMPA curs 2017/2018.   
 

Llibres de text curs 2017-2018. 
L’AMPA del centre ofereix el sistema de socialització de llibres de text a través de l’empresa Iddink .  
També tindreu a la pàgina web el llistat de llibres de text del curs 2017-2018, per si voleu gestionar la 
compra per un altre sistema.  

 
TOTA AQUESTA INFORMACIÓ I LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRI A LA 

TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIÓ AL WEB DEL CENTRE ( www.iesmm.org) 
 

El termini extraordinari de matriculació serà del  
  6 AL 8 DE SETEMBRE DE 2017 


