
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Lluís de Peguera
Plaça d’Espanya, 2
08242 Manresa
Tel. 93 877 36 37
iespeguera@xtec.cat
moodle.inspeguera.cat
inspeguera.cat

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA 1r BATXILLERAT 2022/23

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 BAT de Nom Cognom).

Els documents que cal adjuntar són:

1_ Còpia del llibre de família, del DNI i targeta sanitària (En cas de no haver-ho enviat a la
preinscripció).

2_ 1 fotografia actual

3_  Còpia del resguard del títol de Graduat en Educació Secundària i de les notes finals
de l’ESO.
Els alumnes repetidors de 1r curs de Batx: còpia del Butlletí final de 1r curs de BATX.
Els Alumnes procedents de CFGM: còpia del resguard del títol.

4_ Núm. d’afiliació Seguretat Social del tutor/a d’on n’és beneficiari l’alumne/a.

5_Documents de matrícula i currículum.

6_Document d’autorització dels drets d’imatge.

7_ Document d’autorització sortides centre.

8_ Carta de compromís educatiu emplenada i signada.

9_ Comprovant de pagament de 165 € (120 € per alumne + 45 € per família)

10_Document d’associat a l’AFA

El pagament es farà per transferència al núm. de compte de BANC DE SABADELL
ES66/0081/0049/5600/0226/7729 indicant nom, cognoms i curs per al qual es matricula.
El justificant de pagament s’ha d’enviar juntament amb els fulls de matrícula, al
centre.
Aquest pagament inclou els serveis que ofereix el centre i la quota familiar de soci de l’AFA
(treballadora social, biblioteca, informàtic, despeses manteniment wifi i fibra òptica).

DATES DE MATRÍCULA: Del 23 al  29 de juny (ambdós inclosos)
MATRÍCULA SETEMBRE : Del  5  al 7 de setembre (ambdós inclosos)

mailto:iespeguera@xtec.cat

