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CURS 2018-2019 
 

MATRÍCULA  BATXILLERAT i ALUMNES D’ESO NOUS (2n, 3r  o 4t) 
Alumnat amb tot aprovat, 1 o 2 matèries pendents  (2n batx i ESO nous) 

 

Del 4 al 6 de juliol de 2018 
• 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 a l’etapa de Batxillerat(disponibles al web del centre). 
• Acreditació d'haver obtingut el títol d’ESO (pels alumnes de fora del centre que es 

matriculen a 1r de Batxillerat) i certificació acadèmica de l’últim any cursat (pels 
alumnes de 2n de Batxillerat o ESO nous). 

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

caixer del BBVA): 
 Aportació famílies 100€.  

2n fill/a matriculat: 60€ 
Famílies nombroses o monoparentals: 50€ (adjuntar document vàlid en vigor) 
L’import de l’aportació de les famílies ha estat 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 ES62-0182-8733-4502-0003-7096 (els abonaments poden formalitzar-se a qualsevol 

caixer del BBVA): 
 Import per nivells en concepte de sortides escolars del curs 2018-2019 (mireu el  

full informatiu adjunt per saber l’import que us correspon abonar) 
 
Llibres de text curs 2018-2019 i altres pagaments.  
 
L’AMPA del centre ofereix el sistema de socialització de llibres de text i/o pagaments varis (KIT de 
Tecnologia, quota de l’AMPA i activitat de piscina de 2n d’ESO), a través de l’empresa Iddink .  
 
A la pàgina web del centre tindreu el llistat de llibres de text del curs 2018-2019, per si voleu gestionar la 
compra per un altre sistema.  
 
Beques curs 2018-2019 
El Departament d’Educació no convoca ajuts a l’estudi per a secundària obligatòria, però SI per estudis 
postobligatoris (BATXILLERAT). Mireu la pàgina web de l’Institut per a consultar els terminis. 
 

TOTA AQUESTA INFORMACIÓ I LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRI A LA TENIU A LA 
VOSTRA DISPOSICIÓ AL WEB DEL CENTRE ( www.insmm.org) 

 
El termini extraordinari de matriculació serà del  

  5 AL 7 DE SETEMBRE DE 2018 


