
 

Alumnes nous 

Institut L’Alzina   Ptge. Salvador Riera, 2   08027 Barcelona   Tel. 93 340 98 50   www.alzina.cat 

Procés a seguir per formalitzar  
la matrícula de l’alumnat de Batxillerat 

1r Batxillerat 4 i 5 de juliol de 9-11h 
2n Batxillerat 9 i 10 de juliol de 9-11h 

 

Per tal de fer efectiva la matrícula per al curs 2018/2019 dels alumnes nous a l’Institut, cal 
seguir els següents passos: 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A CONFIRMAR LA PLAÇA 
 

 Full de confirmació de matrícula: empleneu totes les dades demanades amb lletra 
majúscula. 

 Fotocòpia de la targeta sanitària (si no l’heu lliurat a la preinscripció). 

 Fotocòpia del DNI de l’alumne/a (si no l’heu lliurat a la preinscripció).  

 Autorització d’imatge  

 Qualificacions finals de l’ESO o de BTX (1r ó 2n, segons pertoqui) 

 Full de recollida d’informació per alumnes amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex (si 

s’escau) 

 Resguard del pagament (on consti el nom de l’alumne/a). 

 
  

PAGAMENTS 
 

 60€ en concepte de material (qualsevol material didàctic fungible; per exemple, per als 

laboratoris, aula de tecnologia i per als diferents projectes pedagògics)  

 35€ en concepte de lloguer de l’armariet (opcional) 

 
Els armariets seran gestionats per l’Institut, amb un cost de 35€ per alumne i curs. 
 
L’AMPA aquest curs no cobrà cap quota. 
 
Heu de fer l’ingrés al següent número de compte: 

 
ES89 2100-3201-3122-0038-9979 de La Caixa.   
Feu constar el nom de l’alumne/a i el curs en el concepte de l’ingrés. 
* 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. 

 
TERMINIS 
 

Cal lliurar tota la documentació sol·licitada a Secretaria els dies: 

 4 i 5 de juliol de 9-11h per 1r Batxillerat 
9 i 10 de juliol de 9-11h per 2n Batxillerat 

 
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. 

 
Barcelona, juliol de 2018 

Secretaria de l’Institut l’Alzina 


