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MATRÍCULA de 1r de Batxillerat

Documentació que cal portar:

● Fotocòpies dels DNI del pare, mare (o tutors) i alumne/a.

● Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.

● Si escau, certificació mèdica sobre malalties de les quals hauria d’estar informat el centre.

● 1,12 € en concepte d’assegurança escolar.

● Fotocòpia del resguard del títol de graduat en educació secundària .1

● Full de dades personals. (*)

● Full d’autorització d’ús d’imatge. (*)

● Full d'ús de serveis i recursos digitals. (*)

● Full de tria de matèries. (**)

(*) Aquests documents es poden trobar a la pàgina web del centre. S’aconsella que es portin

impresos i omplerts per agilitzar la matriculació. En cas que això no sigui possible, es facilitaran en el

moment de la matriculació.

(**) Aquest document es facilitarà en el moment de la matriculació.

MATRÍCULA de 2n de Batxillerat

Documentació que cal portar:

● Fotocòpies dels DNI del pare, mare (o tutors) i alumne/a.

● Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.

● Si escau, certificació mèdica sobre malalties de les quals hauria d’estar informat el centre.

● 1,12 € en concepte d’assegurança escolar.

● Full de dades personals. (*)

● Full d’autorització d’ús d’imatge. (*)

● Full d'ús de serveis i recursos digitals. (*)

● Full de tria de matèries. (**)

(*) Aquests documents es poden trobar a la pàgina web del centre. S’aconsella que es portin

impresos i omplerts per agilitzar la matriculació. En cas que això no sigui possible, es facilitaran en el

moment de la matriculació.

(**) Aquest documents es facilitaran en el moment de la matriculació.

1 Als alumnes que s’hagin graduat a l’INS Alexandre Deulofeu, se’ls facilitarà el dia de la matriculació.
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