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DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA BATXILLERAT 202_/202_
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).

1_ Cal adjuntar còpia digital del llibre de família, còpia digital del DNI (família i alumnat) i còpia digital de la
targeta sanitària.
2_ Còpia digital del butlletí de final del 1r curs de BAT. L’alumnat repetidor també haurà d’adjuntar el butlletí de
les qualificacions de l’avaluació extraordinària de 2n de BAT.
3_ Una fotografia de carnet.
4_ Imprès de matrícula.
5_ Full d’autorització als drets d’imatge.
6_ Carta de compromís educatiu emplenada i signada.
7_ L’import de la quota a pagar és de 165 € (120 € per alumnat + 45 € per família).
El pagament s’ha de fer presentant el resguard d’ingrés (via telemàtica) al núm. de compte de BANC DE
SABADELL: ES66/0081/0049/5600/0226/7729, indicant el nom, els cognoms i el curs per al qual es
matricula.
Aquest pagament inclou els serveis que ofereix el centre i la quota familiar de l’Associació de Famílies de
l’Alumnat (treballadora social, biblioteca, informàtic, despeses de manteniment de la xarxa sense fils i fibra
òptica).
8_ A més, si matriculeu una o dues matèries a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) heu de tenir en compte que us
caldrà aportar 30€ addicionals per cada una. El pagament diferenciat es realitza quan es faciliti el full
corresponent un cop estiguin entrades les vostres dades a la base de l’IOC.
9_ Imprès de les dades per a l’AFA.
DATES DE MATRÍCULA JULIOL: del 23 al 29 (ambdós dies inclosos)
DATES DE MATRÍCULA SETEMBRE: del 5 al 7 (ambdós dies inclosos)

