
 

   
 

 

 

 

CURS 2019-2020 

MATRICULACIÓ DE BATXILLERAT  

TOT L’ ALUMNAT DE 1r I  L’ALUMNAT EXTERN DE 2n 

DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA  

 Fotocòpia DNI / NIE de l’alumne/a (si no s’ha lliurat a la preinscripció). 

 Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a (si no s’ha 
lliurat a la preinscripció). 

 Fotocòpia del llibre de família (si no s’ha lliurat a la preinscripció). 

 Dues fotografies de l’alumne/a de mida carnet, una enganxada a la fitxa de 
dades i l' altra amb el nom i els cognoms al darrere. 

 Documentació complementària  
 
Els alumnes de nova incorporació a l’institut també heu de lliurar: 

 1r curs: Resguard del títol de Graduat en Secundària o certificat de 1r curs si 
sou repetidors. 

 2n curs: Certificat dels cursos de Batxillerat realitzats. 

CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 

  

 Carta de compromís educatiu signada. 

 Fitxa de dades per a l’arxiu del centre. 

 Autorització per realitzar activitats fora del Centre. 

 Autorització per publicar imatges amb finalitats educatives. 

 Comprovant del pagament de la quota de Batxillerat: Total anual 108€ 

La quota de Batxillerat inclou les activitats i sortides realitzades durant el curs, 

material fungible i de biblioteca i l’assegurança escolar. 

 El pagament es realitzarà en un únic rebut de 108€. 

 Cal lliurar un dels comprovants conforme s’ha fet la totalitat de l’ingrés. 

 Autorització al servei DELTIC Informàtica i Comunicació, per consultar l’assistència 

al centre del fill/a a través d’Internet. 

 Autorització per sortir del Centre a l’hora d’esbarjo.  

 Sol·licitud del servei d’armariets (opcional) 

  Estada d’aprenentatge. Pagament de 90 € (Només els alumnes de 1r de Batx) 

 Informació de l’AMPA i instruccions per fer el pagament. 

 Activitats extraescolars: podeu veure les activitats programades a la pàgina: 

http://www.ampalluch.cat/. Les inscripcions cal fer-les al web: https://www.ae-

eixample.cat. 

http://www.ampalluch.cat/
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