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Documents de Matriculació BTX  
Curs 2021 - 2022 

 
Benvolgudes famílies, 

Com altres anys arriba el moment de formalitzar la matriculació del seu fill o filla. Aquest curs el 
procediment tornarà a ser telemàtic com el curs passat i tant el procediment de matrícula com els 
documents i formulari que necessiteu els podeu trobar a la nostra web (www.bernatelferrer.cat) en 
format pdf. 

Respecte al cobrament de les sortides didàctiques farem com cursos passats amb un cobrament 
únic al començament de curs amb una previsió efectuada pels departaments. Si aquesta previsió 
no fos encertada ajustaríem el cost de l’excursió lúdica de final de curs o procediríem amb el 
retorn de diners segons la vostra conveniència. 

Les instruccions de matriculació és diferent pels alumnes que es matriculen per primera vegada a 
Batxillerat en el centre que pels alumnes que ja han cursat Batxillerat al centre durant el curs 
2020-2021. 

 

Procediment de matriculació per alumnes que NO han cursat Batxillerat al centre 
durant el curs 2021-22 

 

Primer de tot omplir i enviar el formulari que trobareu a la web del centre. 

A continuació us recomanem que efectueu el pagament a la següent adreça 
https://tpv.bernatelferrer.cat/activitats/llistat/7/subcategories o accedint a Pagaments des de la 
web del centre. 

Després heu descarregar i omplir el document de matrícula. El document és 
autoemplenable i es recomana que es faci amb l’ordinador. Aquest document romandrà a 
l’expedient de l’alumne/a durant tota l’etapa. 

Un cop emplenada la documentació caldrà que envieu a la secretaria del centre al correu 
ies-bernatelferrer@xtec.cat la següent documentació: 
 

- Document de matrícula (nova incorporació) 
- imatge del NIF/NIE o passaport de l’alumne 
- imatge de la targeta personal de l’alumne/a de la Targeta sanitària individual (TSI) 
- Per matricular-se a 1r. de Batx és necessari enviar el Certificat de notes o imatge del 

títol de 4t d’ESO  
- Per matricular-se a 2n. de Batx és necessari enviar el Certificat de notes de 1r. de 

Batx. 

No s’acceptarà cap matriculació si no porta tota la documentació demanada. No es 
necessari enviar el comprovant de pagament ja que la plataforma de pagament ens el fa 
arribar a nosaltres automàticament. 
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Procediment de matriculació per alumnes que han cursat Batxillerat al centre durant 
el curs 2021-22 

El procediment de matriculació pels alumnes que han cursat Batxillerat al centre durant el curs 
2021-22 és més senzill. 

Aquest curs per tal d’evitar duplicitat de documentació, només demanarem els documents dels 
que no disposem als expedients dels vostres fills. Per això, si no voleu modificar cap document 
dels que vau enviar el curs passat, al formulari que trobareu a la web heu de marcar No a la 
pregunta “Vol modificar algun dels documents ja lliurats al centre en altres matriculacions?” Si 
algun document ha estat modificat o si dubteu de si el vau afegir a la documentació del curs 
passat, heu de marcar Sí i afegir-lo al mateix formulari. Per exemple, si el NIF/NIE de l’alumne ha 
estat renovat s’haurà de enviar de nou una imatge del nou NIF/NIE. Els documents que potser 
voleu modificar els trobareu a la web del centre. 

Per tant, el procediment de matriculació pels alumnes que han cursat Batxillerat al centre durant el 
curs 2021-22 és el següent: 

Primer de tot omplir i enviar el formulari que trobareu a la web del centre. 

Si voleu modificar algun document ja els haureu inclòs al formulari. 

Efectuar el pagament a la següent adreça 
https://tpv.bernatelferrer.cat/activitats/llistat/7/subcategories o accedint a Pagaments des de la 
web del centre. 

No s’acceptarà cap matriculació si no porta tota la documentació demanada. No es 
necessari enviar el comprovant de pagament ja que la plataforma de pagament ens el fa 
arribar a nosaltres automàticament. 

 

Un cop confirmat que heu realitzat el pagament del material escolar i sortides i que els 
documents són correctes rebreu un mail confirmant-vos la matriculació del vostres fills. 
 

El calendari de matrícula és del 12 al 16 de juliol 

L’horari d’atenció al públic és de 8:00 a 13:30 

Per a qualsevol consulta, estem a la seva disposició. 

Ben cordialment, 
Molins de Rei, 12 de juny de 2021 
 
 
 
 
 
Ramon Graells Juanós 
Director 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA 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 comunicarien les instruccions de pagament per mail 
i/o carta lliurada als seus fills. 
 
La quantitat que han de pagar els alumnes de 1r.BATX pel curs 2021-2022 és de 93 € (alumnes 
que convaliden el curs 81 €). Aquesta quantitat s’assignarà a diferents partides: 
 
 Fotocòpies o dossiers per 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. 
 Llibre digital Anglès 
 Sortides: Setmana Cultural, Centre de Cultura Contemporània 
 
La quantitat que han de pagar els alumnes de 2n. BATX pel curs 2021-2022 és de 86 € (alumnes 
que convaliden el curs 75 €). Aquesta quantitat s’assignarà a diferents partides: 
 
 Fotocòpies o dossiers per 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 
 
Els pagaments s’hauran de fer amb targeta de crèdit a la plataforma disponible a la web del 
centre https://www.bernatelferrer.cat/pagaments/ 

 

L’inici de les classes serà el 13 de setembre i l’horari es comunicarà per mail i, a més, es 
publicarà a la web. 

 

Per qualsevol dubte, aclariment o informació addicional estem a la seva disposició. 
 
 
Ben cordialment 
 
Equip Directiu  
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