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MATRÍCULA O CONFIRMACIÓ DE PLAÇA D’ESO 2018-2019 
ALUMNES ADMESOS A LA PREINSCRIPCIÓ 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR A SECRETARIA  
1r d’ESO: del 21 al 27 de juny  / 2n i 4t d’ESO: del 25 al 29 de juny 

Horari: De dilluns a divendres de 9,00 h a 13,00 h. 
 
1 Fotocòpia del carnet de vacunacions.  

2 Una fotografia de l’alumne/a mida carnet, amb nom i cognom darrera 

(actual i en color). 

3 Original i fotocòpia dels Documents d’Identitat renovats (en cas 

que el domicili al·legat a la preinscripció no coincidís amb el DNI, tot hi 

havent portat el certificat de convivència). 

4 Documentació del centre: 

Descarregueu-vos els impresos del curs corresponents (a doble cara si 

es possible) i empleneu tots els fulls. (PDF) 

5 Comprovants de pagament:  

 Assegurança escolar:  

o 1r i 2n d’ESO:   12 €.  

o 3r i 4t d’ESO:  1’12 € 

 Quota de centre per a tots els cursos: 40 €. 

 Activitats i sortides ESO:  

o 1r, 2n i 3r d’ESO 50 €  

o 4t d’ESO 35 € 

Tots aquests pagaments són de quota única i anual. L’ingrés cal fer-lo al compte 

núm. ES64  3025  0012 1114 00066581, de la Caixa d’Enginyers, i ha de 

constar nom i cognoms i curs de l’alumne/a.  

Els alumnes que van fer la preinscripció a un altre centre, hauran de portar a més de la 

documentació anterior: 

 Original i còpia del llibre de família. 

 Original i còpia del document d’identitat de l’aluma/e i els pares. 

 Original i còpia de la targeta sanitària. 

 Còpia de la preinscripció on consti el número RALC. 

REUNIÓ DE FAMÍLIES 
D’ALUMNES NOUS D’ESO: 

Dijous 28/06/2018 a les 18 h. 
 


