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BATXILLERAT i BATXIBAC 2018-2019 
FULL INFORMATIU PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA 
 

PERÍODE DE MATRÍCULA ORDINÀRIA     4 a l’11 de juliol  

PERÍODE DE MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA  5 al 7 de setembre 

HORARI DE GESTIÓ ACADÈMICA (Secretaria)  Dl a Dv de 9h a 13h 

 
 
DOCUMENTACIÓ: Alumnes admesos que inicien estudis de Batxillerat o de Batxibac 
 
 
Impresos de matrícula (descarregar PDF www.institutmontserrat.cat > secretaria> 
documentació de matrícula 2018-2019) 
 
Fotocòpia i original del DNI de l’alumna/e i dels tutor legal si l’alumna/e és menor d’edat 
renovats, en cas que el domicili al·legat a la preinscripció no coincideixi amb el del DNI, tot hi 
havent portat el certificat de convivència.  
 
Una fotografia en color format DNI, amb nom i cognom darrera. 
  
Fotocòpia i original de la Targeta sanitària individual (TSI CATSALUT)    
       
Original i fotocòpia del títol i  original i fotocòpia del certificat de notes oficial 
 
Resguard de l’import ingressat a la Caixa d’Enginyers al compte de L’Institut Montserrat 
número ES6430250012111400066581 indicant el nom de la persona que es matricula 
(Import a ingressar: Quota de centre 40€ + Assegurança escolar 1,12€ + Activitats d’idiomes i 
adequació informàtica 65€) 

L’alumnat de batxillerat amb plaça assignada al centre, pendents d’avaluació al setembre, 
han de confirmar la reserva de plaça del 4 a l’11 de juliol i matricular-se del 5 al 7 de 
setembre. (descarregar PDF document de reserva de confirmació de plaça) 

Les persones que no formalitzin la matrícula o facin reserva abans de l’11 de juliol 

perdran la plaça. 

Les persones que no han estat admeses cal que consultin la gestió de vacants. 

 
DOCUMENTACIÓ: Alumnes del centre que passen de curs o repeteixen 1r o 2n de 
Batxillerat 
 
 
Impresos de matrícula (descarregar PDF www.institutmontserrat.cat > secretaria> 
documentació de matrícula 2018-2019) 
 
Original i fotocòpia del certificat de notes oficial  
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Resguard de l’import ingressat a la Caixa d’Enginyers al compte de L’Institut Montserrat 
número ES6430250012111400066581 indicant el nom de la persona que es matricula. 
(Import a ingressar: Quota de centre 40€ + Assegurança escolar 1,12€ + Activitats d’idiomes i 
adequació informàtica 65€) 
 
Els alumnes de 4t d’ESO que vulguin cursar 1r de Batxillerat han d’haver aprovat tot el curs i 
els alumnes de Batxillerat de 1r curs per a 2n curs poden passar de curs amb dues 
assignatures pendents com a màxim. 

L’alumnat d’ESO i batxillerat pendents d’avaluació al setembre, han de confirmar la 
reserva de plaça del 4 a l’11 de juliol i matricular-se del 5 al 7 de setembre. (descarregar 
PDF document de reserva de confirmació de plaça) 

Les persones que no formalitzin la matrícula abans de l’11 de juliol perdran la plaça. 

 Gestió de vacants 

El dia 12 de juliol es publicarà al web i taulells del centre la llista de vacants per cada 

ensenyament i el lloc i hora de l’acte públic d’adjudicació de les vacants que se celebrarà el 

dia 13 de juliol. 

El dia 13 de juliol es procedirà a adjudicar les places vacants per ordre de barem, per la qual 

cosa serà necessària la compareixença de la persona interessada o persona en qui delegui, 

en el lloc i hora especificats el dia 12 de juliol. 

Les persones que no acudeixin a l’acte d’adjudicació de vacants perdran qualsevol dret a 

reserva de plaça. 

 

Barcelona, 5 de juny de 2018 

 

 


