INORMACIÓ MATRÍCULA BATXILLERAT 2017/18
Dates: del 4 a l’11 de juliol i del 6 al 8 de setembre.
Horari: Al durant les matrícules els matins de 9:30 a 13:30 h., i les tardes del 4 i el
10 de 15:00 a 16:45 h. Al setembre de 9:30 a 13:30 h., i les tardes del 6 i 7 de 15:00
a 16:45 h.
Documents:
-

Full de dades de l’alumnat (web del centre)
Full de matèries de modalitat (web del centre)
3 fotografies mida carnet
Resguard d’ingrés de pagament del material didàctic i de l’assegurança
escolar de 65 € (els no artístics) i 100 € (els d’artístic: Plàstica i Musical), a
Catalunya Caixa Grup BBVA, compte ES82 0182 3995 56 0200026329.
- Titulació:
Primer curs de batxillerat:
• Alumnat de fora del centre: fotocòpia i original del resguard del títol d’ESO o,
provisionalment, fotocòpia i original de les notes finals, però després s’ha
de portar el títol.
• Alumnat del centre: originals (sense fotocòpia) de les notes finals ja siguin de
4t d’ESO o repetidors de 1r de batxillerat.
Segon curs de batxillerat:
• Alumnat de fora del centre: original i fotocòpia de les notes de primer i/o
segon curs.
• Alumnat del centre: només l’original de les notes finals (sense fotocòpia).
Avisos importants
-

L’alumnat preinscrit al batxillerat d’Arts (Plàstica o Escènica) ha de reunir els
requisits de matrícula al juliol i per tant presentar el justificant d’haver aprovat
l’ESO .

-

Abans de matricular-se, tot l’alumnat haurà de reunir-se amb el coordinador de
batxillerat, Sr. Albert Domingo, per concretar les matèries de modalitat. Les dates
i l’horari són del 4 al 13 de juliol de 9:30 a 14:30 h. S’ha de demanar hora a
consergeria.

-

Si no heu portat la targeta sanitària a la preinscripció ho heu de fer a la matrícula.
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