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Procés a seguir per a formalitzar la matrícula 
d’alumnes d’ESO nous en el centre  

(al llarg del curs) 

 
Per tal de fer efectiva la matrícula cal seguir els següents passos: 
 
1. Emplenar la sol·licitud de matrícula. 
 
2. Fer l’ingrés de les quotes: de material i de l’AMPA a les entitats bancàries 

corresponents: Feu constar clarament el nom de l’alumne/a que fa l’ingrés. 
 

- Quota de material (60€ per alumne/a) en el número d’IBAN ES89 2100-3201-3122-
0038-9979, de La Caixa. 
 
Podeu fer el pagament a qualsevol oficina (els dimarts i els dijous al matí, de 8.30 a 10.30 h
.), per línia oberta (si sou clients) o pel caixer automàtic (opció de pagament en efectiu per 
als no clients que evita pagar comissió) on haureu d’imprimir els resguards corresponents. 

 
- Quota de l’AMPA (40€ per família) en el número d’IBAN ES40 0182-9239-5402-0001-

8347, del BBVA. 
 
 
3. Lliurar la documentació a la Secretaria del centre: 
 

 Full de sol·licitud de matrícula. 
 Full d’Autorització d’imatge. 
 Full d’autorització de sortides acadèmiques 
 Full amb les al·lèrgies que pateix l’alumne/a. 
 Qualificacions escolars del curs anterior 
 DNI / NIE / Passaport alumne i pares 
 Fotocòpia del carnet de vacunacions. 
 Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement. 
 Fotocòpia targeta sanitària. 
 Els resguards dels pagaments. 

 
4. Un cop finalitzada la matrícula, es lliurarà a cada alumne un resguard que haurà de conservar en 
el seu poder per a qualsevol possible reclamació. 
 
El centre farà una fotografia a cada alumne que, un cop digitalitzada, cobrirà les necessitats 
acadèmiques de tot el curs; per aquest motiu no us en demanarem cap altra fotografia en paper. 
 
 
L’horari de secretaria és de 9.00 a 14.00 hores 
 
Secretaria de l’Institut l’Alzina 
 
Barcelona, 2018 


