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DOCUMENTS NECESSARIS PER A LA MATRICULACIÓ, CURS 2020-2021   
  
 
2n, 3r  i  4t d’  ESO 
 
 
- Si l’alumne/a no va presentar la preinscripció en aquest centre, haurà de 

recollir la fotocòpia de la preinscripció al centre on la va presentar i portar-la aquí 
en el moment de la matrícula 

 
- Fotocòpia del carnet de vacunacions (del full de les vacunes i del nom de 

l’alumne). 
 
- Fotocòpia dels fulls del llibre de família on consten les dades dels pares i de 

l’alumne/a (si no l’heu portat a la preinscripció) 
 
- Fotocòpia del DNI de l'alumne/a (si no l'heu portat a la preinscripció). És 

convenient que el tingui. 
 
- Fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a (si no l’heu 

portat a la preinscripció). 
 
- Resguard d’haver ingressat al Banc de Sabadell la quantitat de 70 € en 

concepte de material i serveis, segons les instruccions adjuntes. 
 

- Full amb les matèries optatives i la Religió o Alternativa a la Religió que tria 
l’alumne/a 

 
- Carta de compromís educatiu, signada pels pares 

 
- Autoritzacions sortides centre i drets imatge signades, amb els telèfons i 

adreces electròniques dels pares 
 

- Declaració de l’estat de salut de l’alumne/a 
 

- Les NOTES finals del curs actual  
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Benvolguts/des pares i mares, 

 

Volem informar-vos  que, en el nostre centre, l’alumnat  paga en el moment de 

la matrícula, una quota de material i serveis de 70 €. Aquesta quota està 

destinada a les despeses següents: 

 

 

o Plataforma educativa per als alumnes i les famílies ( Clickedu):  

 Control d’agenda 

 Control d’incidències 

 Comunicació amb les famílies mitjançant e-mail i SMS a primeres 

hores 

 Comunicació amb els tutors     

 

o Despeses de material i altres serveis:  

 Assegurança escolar obligatòria 

 Agenda 

 Carpeta 

 Fotocòpies per al treball quotidià  (de les diferents matèries , treballs 

de síntesi,  etc..)  

 Altres materials 

 

 

  

 


