
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut de Bruguers 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
MATRÍCULA BATXILLERAT JULIOL  CURS 2019-20 

ALUMNES ADMESOS A LA PREINSCRIPCIÓ 
 
1r BATXILLERAT 
 
ALUMNES QUE HAGIN APROVAT L’ESO 
 
Dimarts  9  de  JULIOL de  9 a 12 h. 
       
Els alumnes que no hagin aprovat l’ESO i segueixin 
interessats a matricular-se al Setembre, han de ven ir també 
en aquesta data a fer la reserva de plaça 
 
 
2n BATXILLERAT 
 
ALUMNES APROVATS DE 1r DE BATXILLERAT O ALS QUI ELS  
HAGIN QUEDAT 1 o 2 MATÈRIES PENDENTS DE 1r 
 
Dimarts  9  de JULIOL  de  9 a 12 h. 
 
 
 
 

 
 
 

 

NOTA: Els alumnes escullen les matèries de modalita t per estricte 
ordre d’arribada. 
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA  
 

1r i 2n DE BATXILLERAT  
 
-  Imprès de matrícula  
-  Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social  
-  Fotocòpia del DNI de l’alumne/a  
-  Fotocòpia del DNI dels pares o tutors  (ambdós pares) 
-  Fotocòpia del llibre de família (del full on consta l’alumne/a i del      
full on consten els pares) 
-  Resguard d’haver ingressat al Banc de Sabadell la q uantitat de 75 
    €, segons les instruccions adjuntes. 
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA SEGONS LA PROCEDÈNCIA DE 
CADA ALUMNE/A I EL NIVELL EN EL QUAL ES MATRICULA 

 
 1r Batxillerat :   - Fotocòpia del resguard del Títol d'ESO 
 
          - Fotocòpia de l’Historial acadèmic d’ESO    
 
                           -  Fotocòpia del butlletí de qualificacions finals de 1r 
                              de Batxillerat (alumn es repetidors)     
     
 2n Batxillerat : - Fotocòpia del butlletí de qualificacions finals de 1r 

  de Batxillerat  amb dues matèries  suspeses com a  
                              màxim . 

- Fotocòpia del butlletí de qualificacions finals de 1r 
   i 2n de  Batxillerat   (alumnes   repetidors) . 

     

 

BEQUES LLIBRES 
Del  dia 1 al 30 de setembre (per confirmar)  
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Benvolguts/des pares i mares, 

 

Volem informar-vos  que, en el nostre centre, l’alumnat  paga en el 
moment de la matrícula, una quota de material i serveis de 75 €. 
Aquesta quota està destinada a les despeses següents: 

 

o Plataforma educativa per als/les alumnes i les famílies ( Clickedu):  

• Control d’agenda 

• Control d’incidències 

• Comunicació amb els tutors     

 

o Despeses de material i altres serveis:  

• Assegurança escolar obligatòria 

• Agenda 

• Carpeta 

• Fotocòpies per al treball quotidià  (de les diferents matèries , 
treballs de recerca,  etc..)  

• Altres materials 
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