ESO

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA DE L’
PER AL CURS 2021-22
ALUMNAT DEL CENTRE
Tot l’alumnat d’ESO que ja està matriculat al curs 2020-21 al Centre, no haurà de vindre a matricular-se
presencialment per al curs 2021-22. Ja que es procedirà a fer una matrícula interna.
La informació de l’Ampa, es publicarà a la Web de l’Institut i també 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 realitzat per mitjà de la plataforma Aules.
A setembre, caldrà aportar la documentació pertinent per a formalitzar la matrícula:
Per als cursos de 1º d’ESO (repetidors) i 2º d’ESO, a setembre es repartiran uns impresos (Autorització d’Imatge,
Registre de Malalties cròniques, etc), que lliuraran al/a la seu/seua tutor/a del Grup.
A més dels impresos mencionats anteriorment,
DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA DE SECRETARIA, EN SETEMBRE:
CURS: 3º ESO (Promoció o Repetidors)
*1 - Rebut del pagament de l’Assegurança Escolar (taxa obligatòria per a 3º i 4º d’ESO)
BANC SABADELL
Plaza Mayor, 1
46200-PAIPORTA

Ingresseu al banc:
Quota: 1,12€

C.C.C.: ES90 0081/1308/43/0001004609

L'ingrés es pot fer personalment, per caixer automàtic, per transferència u on line.
Documentació:
És important que al rebut aparega imprés:
- El nom i cognoms de l' ALUMNE/A + el CURS (3r ESO) 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.
2- Fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a
CURS: 4º ESO (Promoció o Repetidors)
Documentació:

1- Fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a. Si la lliuraren a 3r ESO, no cal fer-lo ara.
*2- Justificant bancari del pagament de l’assegurança escolar. Mirar l’explicació per a 3r d’ESO

OBSERVACIONS: * L'alumnat de 3r d’ESO està comprés en l'assegurança escolar. En cas d'accident escolar, han de fer ús
dels Centres Col·laboradors actualitzats cada curs acadèmic. 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

