
INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA DE BATXILLERAT PER AL CURS 2021-22
ALUMNAT DEL CENTRE

ALUMNAT DE 1º BATXILLERAT: 

 1-  NOU: L’accés a  una modalitat  de  BATXILLERAT, sí  ha requerit  la  participació en el  procés  d’admissió,  per  via
telemàtica (des del dia 3 al 14 de juny), amb independència que l’alumnat estiga cursant altres ensenyaments, fins i tot no
obligatoris, al mateix Centre.
Matrícula de Batxillera  t  : El divendres, dia 23 de juliol, eixirà el Llistat Definitiu d’admissió. El dilluns, 26 de juliol, es
lliurarà el «sobre de matrícula», on s’indicarà el dia i la hora exacta de la matrícula.

2 - REPETIDOR de 1º Batxillerat (matrícula interna):

La documentació que hauran d’aportar per a la matrícula, es repartirà a començament de curs, i la podran lliurar durant tot el
mes de setembre, per mitjà dels/de les tutors/es del seu grup. Així com, el rebut de l’assegurança Escolar (indicant nom i
cognoms de l’alumne/a i curs), que també es lliurarà al/a la tutor/a del seu grup.

La informació de l’Ampa, es publicarà  a la Web de l’Institut i per mitjà de la plataforma Web família, per a què les famílies
que vulguen, puguen ser sòcies.
El full d’optatives (prematrícula), ja s’ha lliurat per mitjà de  la plataforma Aules.

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA DE SECRETARIA: EN SETEMBRE

CURS: 1º BATXILLERAT (repetidor)

Documentació:

1-  Justificant del pagament de l’assegurança Escolar (taxa obligatòria per a Batxillerat)
  
  Ingresseu al banc:

  Quota: 1,12€

  L'ingrés es pot fer personalment, per caixer automàtic, per transferència u on line. 

    És important que al rebut aparega imprés:
-   - El nom i cognoms de l' ALUMNE/A + el CURS (1 Batxillerat) per al  2021/22

  ja que és l’alumne/a i no el del pare/mare o tutor/a legal, el beneficiari de l’assegurança, i hem de  fer-lo
     constar en la matrícula.

  - En concepte es posa: ASSEGURANÇA ESCOLAR 
Cal guardar el rebut de l'ingrés o de la transferència, perquè s’ha de lliurar al/a la tutor/a del seu grup, al
mes de setembre.

ALUMNAT DE 2º BATXILLERAT:
1- NOU:
 Per a sol·licitar plaça, com a nou alumnat del Centre, ja s’ha sol·licitat plaça per via telemàtica (des del dia 3 al 14 de juny),
però a més cal aportar el Certificat acadèmic de Batxillerat del Centre d’origen (abans del 7 de juliol). El dia 23 de juliol,
eixirà el Llistat Definitiu. El 26 de juliol, es lliurarà el «sobre de matrícula», on s’indicarà el dia i la hora de la matrícula. 

2- PROMOCIÓ de 1º o REPETIDOR de 2º (matrícula interna): 
- Obligatori pagar la taxa de l’Assegurança escolar (Mirar informació de 1º Bat.)
- Documentació a aportar a Setembre: Rebut del pagament de l’Assegurança Escolar + Fotocòpia del DNI/NIE. 
L’altra documentació que hauran d’aportar per a la matrícula, es repartirà a començament de curs, i la podran lliurar durant
tot el mes de setembre, per mitjà dels/de les tutors/es del seu grup.

OBSERVACIONS: L’alumnat de Batxiller, està comprés en l’Assegurança Escolar. En el cas d’accident escolar, han de fer ús dels
Centres Col·laboradors actualitzats cada curs acadèmic (tauler d’anuncis). En cas de dubte preguntar en Secretaria.
Qualsevol modificació de dades personals, s’haurà de notificar al/a la tutor/a del seu grup, per a poder actualitzar-lo en la matrícula.

Paiporta, 18 de juny de 2021

SECRETARIA

BANC SABADELL
 Plaza Mayor, 1 

46200-PAIPORTA
C.C.C.: ES90 0081/1308/43/0001004609 


