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Documents de Matriculació BTX per alumnes de nova 
incorporació al centre   Curs 2020-2021 

 

Us hem adjuntat els documents que haureu d’omplir depenent del curs al qual es matricula el 
vostre fill/a. També els podeu descarregar de la nostra web (www.bernatelferrer.cat) en format pdf. 
Aquesta documentació romandrà a l’expedient dels vostres fills durant tota l’etapa. Aquest curs us 
ho demanem tot en format digital (poden ser fotografies, no cal escanejar documents) 

 

Un cop emplenada tota la documentació caldrà que l’envieu a la secretaria del centre al 
correu ies-bernatelferrer@xtec.cat o al correu a8034217@xtec.cat amb la següent 
documentació: 
 

- imatge del NIF/NIE o passaport de l’alumne 
- imatge de la targeta personal de l’alumne/a de la Seguretat Social 
- imatge del pagament del material escolar i sortides  
- Per matricular-se a 1r. de Batx és necessari enviar el Certificat de notes o imatge del 

títol de 4t d’ESO (només els alumnes nous al centre) 
- Per matricular-se a 2n. de Batx és necessari enviar el Certificat de notes de 1r. de 

Batx. (només els alumnes nous al centre) 

No s’acceptarà cap matriculació si no porta tota la documentació demanada i el 
comprovant de pagament. 

 

El calendari de matrícula per Batxillerat és del 25 de juny al 3 de juliol. 

 

Heu d’enviar la documentació per mail a l’adreça del centre ies-bernatelferrer@xtec.cat.  És important 
que a l’assumpte poseu el nom de l’alumne/a i el curs. 

 

Per a qualsevol consulta, estem a la vostra disposició. 

 

Ben cordialment, 
Molins de Rei, 23 juny de 2020 
 
 
 
 
 
Ramon Graells Juanós 
Director 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA BATXILLERAT 

 

Com cada any, per tal de formalitzar la matrícula és necessari efectuar el pagament del material 
escolar. Juntament al pagament del material escolar s’haurà d’efectuar el pagament de les 
sortides escolars a l’inici de curs a partir d’una previsió de les sortides efectuades en cursos 
anteriors. 

En cas d’efectuar una sortida no prevista es podrà fer el pagament a través de la plataforma de 
pagament, i abans de realitzar-la es comunicaria per mail la informació. 
 
La quantitat que han de pagar els alumnes de 1r.BATX pel curs 2020-2021 és de 96 euros 
(alumnes que convaliden el curs 81 euros). Aquesta quantitat s’assignarà a diferents partides: 
 
▪ Fotocòpies o dossiers per crèdit /matèria, tutoria i coordinació. 
▪ Material fungible dels departaments didàctics 
▪ Assegurança d’accidents per assistència sanitària contractada amb MAPFRE més AEO. 
▪ Activitats i material general complementari: carpeta, recursos d’internet del centre, material 

audiovisual i informàtic. 
▪ Sortides Setmana Cultural, Centre de Cultura Contemporània 
 
La quantitat que han de pagar els alumnes de 2n. BATX pel curs 2020-2021 és de 94 euros 
(alumnes que convaliden el curs 82 euros). Aquesta quantitat s’assignarà a diferents partides: 
 
▪ Fotocòpies o dossiers per crèdit /matèria, tutoria i coordinació. 
▪ Material fungible dels departaments didàctics 
▪ Assegurança Escolar Obligatòria. 
▪ Activitats i material general complementari: carpeta, recursos d’internet del centre, material 

audiovisual i informàtic. 
▪ Sortides La Jonquera, Saló de l’Ensenyament, Centre de Cultura Contemporània  
▪ No estan incloses en aquestes sortides els viatges de fi de curs 
 

El pagament s’efectuarà a través de l’aplicació de pagament amb targeta que trobareu a la 
web del centre. Just al menú superior. 

 

L’horari d’inici de les classes es comunicarà per mail i es publicarà a la web. 
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