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INSTRUCCIONS PER LA MATRÍCULA D’ALUMNAT NOU ESO
CURS 2021/22
Per poder realitzar la matrícula a l’Institut per al proper curs, caldrà enviar al correu
electrònic del centre (iespeguera@xtec.cat) els fulls que us adjuntem degudament
emplenats.
Al fer l’enviament per correu electrònic al centre, cal escriure a l’assumpte del correu
“Matrícula per al curs que correspongui, nom i cognoms ”
(exemple: Matrícula per a 1r ESO de Nom Cognom).
Els documents que cal adjuntar són:
-

-

Fotocòpia del llibre de família, DNI i targeta sanitària de l’alumne/a.
Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes
amb les dates corresponents. Si no el teniu, s’ha de portar un certificat mèdic
oficial on constin les vacunes rebudes.
Full de matrícula.
Comprovant de la transferència de 105€ al compte del BANC de SABADELL
ES66 0081 0049 52 0001906794 amb el nom i cognoms de l’alumne/a.
Carta de compromís educatiu, autorització sortides i drets d’imatge.
Full d’associat de l’AFA
1 FOTO actual de tipus carnet
Consentiment del Desk cohort (*Només en cas d’alumnes que es matriculen per fer 2nESO o 4tESO)

PAGAMENT TOTAL: 105 €
L’import inclou el material i els serveis que ofereix el centre (60€) i la quota familiar
de soci de l’AFA (45€) que inclou els serveis de treballadora social, biblioteca, tècnic
informàtic, despeses de manteniment del wifi i fibra òptica). En cas de germans es
paga una sola quota de l’AFA que cobrarem al germà més petit.
Si algú no pot fer el pagament total de la matrícula caldrà que es posi en contacte amb
la treballadora social, la Paula Bousquet (tis@inspeguera.cat)
El període per realitzar la matrícula adjuntant tota la documentació és del dia:
14 de juny al 18 de juny – 1r d’ESO
28 de juny al 02 de juliol – 2n, 3r i 4t d’ESO

