INSTRUCCIONS I CALENDARI DE MATRÍCULA PER AL CURS 2018 / 2019

EMPLENAR EL DOCUMENT DES DEL MODEL EDITABLE PENJAT A LA WEB DE L’INSTITUT

IMPORTANT!: No es matricularà cap alumne que no porti tota la documentació
Heu d’aportar obligatòriament:
1) L’imprès de matriculació per duplicat degudament emplenat i signat pel pare i per la
mare o tutors.
2) 1 foto tipus carnet ACTUAL amb el nom escrit al darrere. (Només als cursos de 1r i 3r
d’ESO, 1r de Batx., 1r curs d’FP i per a tots els alumnes nous al centre).
3) Còpies del DNI/NIE (preferentment tots junts, en una sola fotocòpia):
 De l’alumne.
 Del pare i de la mare o tutors.
(Si algun d’aquests documents no porta la fotografia del titular s’haurà de presentar també
el seu passaport).
Els alumnes que ja hagin presentat aquests documents només l’hauran d’aportar novament
si s’ha produït algun canvi.
4) Còpia de la targeta sanitària. (Només alumnat de 1r i 2n d’ESO).
 La resta pagarà 1,20 € de taxa per a l’assegurança escolar.
 Els majors de 28 anys queden exempts d’aquest pagament.
5) En cas de separació, nul·litat o divorci, el document justificatiu de la custòdia del fill
(mesures provisionals o sentència judicial i conveni regulador).
En cas de pàtria potestat compatida, si a l’imprès de sol·licitud només hi consta la firma d’un
dels progenitors, serà necessària la presentació d’algun dels següents documents:
 Un acord conjunt dels dos progenitors sobre el centre educatiu triat.
 Una autorització del progenitor absent.
 Una declaració responsable per poder tramitar una sol·licitud de plaça de manera
unilateral.
6) Aportació econòmica (Es prega portar l’IMPORT EXACTE):
- FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: 35 € + 20€ Projecte Pla Lector
- ESO i Batxillerat: 35 € (+ 20 € Projecte Pla Lector per alumnes de 1r ESO)
* En cas de família nombrosa 15 € en concepte d’aportació econòmica +
20 € del Pla Lector
- Cicles Formatius de Grau Mitjà: 50 €
- Cicles Formatius de Grau Superior: 60 €
* En cas de família nombrosa s’aplicarà una reducció del 50%
7) Sol·licitud de transport escolar.
8) Autorització ús dades personals (centre i tercers).
Els alumnes nous provinents d’altres centres hauran d’aportar també una certificació
acadèmica amb les qualificacions per assignatura.
(En qualsevol cas, els que heu participat en el procés d’admissió no heu de tornar a
presentar els documents ja aportats).

CALENDARI DE MATRÍCULA

NIVELL EDUCATIU

DATES DE MATRÍCULA

ESO

Dies 25 al 28 de juny

BATXILLERAT

Dies 12 i 13 de juliol
Alumnes d’admissió dies 18 i 19 de juliol

CICLES FORMATIUS I
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Dies 18, 19 i 20 de juliol
Alumnes que promocionen a 2n curs, els
dies 16 i 17 de juliol

-

Els alumnes de 2n i 3r d’ESO que promocionin al curs següent amb 0, 1 o 2
matèries pendents, sempre que no siguin (CAST o CAT i MATES) o promocionin
per imperatiu legal (estan repetint el curs acadèmic 2017/18) han de matricularse durant el mes de juny. La resta es matricularà al mes de setembre.

-

Els alumnes de 4t d’ESO amb alguna matèria pendent han de matricular-se el
mes de setembre.

-

Els alumnes d’ESO no heu de comprar agenda escolar ja que les facilitarà el
centre.

NOTA: Per a formalitzar la matrícula és imprescindible
sol·licitar cita.
Ho podeu fer directament a partir d’avui a consergeria o bé telefònicament als
números 971 31 46 69 – 971 31 46 72

Matèries a escollir per nivell

CURS

INSTRUCCIONS
S’ha de triar entre Valors Ètics o Religió

1r ESO

Hi ha 4 projectes a escollir-ne 3. Enumerau-los de l’1 al 3 per ordre de
preferència
Àrees específiques (escollir una):

2n ESO

Alemany I
Educació Plàstica i Visual II
Música II
S’ha de triar entre Valors Ètics o Religió
L’alumne haurà de triar entre:
- Matemàtiques acadèmiques
- Matemàtiques aplicades
Àrees específiques (escollir una):

3r ESO

Ed. Plàstica i Visual II (si no s’ha cursat a 2n ESO)
Música II (si no s’ha cursat a 2n ESO)
Alemany II
Iniciació a l’activitat empresarial I
S’ha de triar entre Valors Ètics o Religió
L’alumne haurà de triar:
1 ENSENYAMENTS APLICATS

2 ENSENYAMENTS ACADÈMICS
A CIÈNCIES/TECNOLOGIA (FQ + BG)
B CCSS/HUMANITATS (LLATÍ + ECO)

Àrees específiques (escollir una):
4t ESO

Ed. Plàstica i Visual
Alemany II
S’ha de triar entre Valors Ètics o Religió

Ciències i tecnologia
CIÈNCIES:
A

Mates I
Biologia i geologia
Física i Química
Cultura científica

TECNOLOGIA:
1r BTX

B

Mates I
Dibuix Tècnic I
Física i Química
Tecnología industrial I

Humanitats i ciències socials
C. SOCIALS:
Mates aplicades a les CCSS
Economia
Història del món contemporani
Literatura universal

A

HUMANITATS:
Llatí I
Grec I
Història del món contemporani
Literatura universal

B

Àrees específiques (escollir una):
Anatomia aplicada
Alemany
Religió
TIC
Ciències i tecnologia
CIÈNCIES:

Humanitats i ciències socials
C. SOCIALS:

Biología

A

2n BTX

Economia de la empresa

A

Química

TECNOLOGIA:

Història de l’art

HUMANITATS:

Física

B

Dibuix Tècnic II

Árees específiques (triar una):
Fonaments d’Administració
Dibuix artístic
Alemany
TIC
Tecnologia Industrial

Geografia

Grec

B

Història de l’Art

Geografia

