
 

 

 

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA IES CTEIB PER A ESO, BATXILLERAT I BLOCS CURS 

2022/2023 

 

1. CALENDARI 

La matrícula a l’IES CTEIB es realitzarà de forma telemàtica entre els dies 22 i 26 d’agost de 

2022  

2. PROCEDIMENT 

Per a formalitzar la matrícula al centre, tant els nous alumnes com l’alumnat matriculat en el 

centre altres anys, s’haurà d’enviar al correu electrònic secretaria@iescteib.org i en els dies 

assignats la documentació original emplenada, signada i escanejada que s’especifica en el punt 

4, A MÉS D’EMPLENAR CORRECTAMENT I ENVIAR EL FORMULARI DE MATRÍCULA ONLINE 
DEL CURS AL QUAL ES MATRICULA L’ALUMNE/A. 

A més, per a totes aquelles famílies que vulgueu formar part de l’AMIPA del centre, cal omplir 

el formulari online per fer-se socis. 

 

3. PAGAMENT 

Com cada any, es fa una aportació econòmica que inclou despeses de fotocòpies i materials, 
agenda escolar , assegurança escolar i d’altres despeses que es puguin esdevenir. 

Aquesta aportació és de 16 € EN MATRÍCULA ORDINÀRIA, 8 €* EN CAS DE FAMÍLIA NOMBROSA 

I GRATUÏTA* EN CAS QUE ELS DOS PROGENITORS ESTIGUIN A L’ATUR. 

L’ingrés s’ha de fer al següent número d’IBAN de CAIXABANK i en el concepte s’ha de posar el 
nom complet de l’alumne/a: 

ES21 2100 5992 2913 0047 2573 

 

*En els supòsits de família nombrosa o de gratuïtat de la matrícula s’ha d’adjuntar, 

respectivament, fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent i fotocòpia de les cartilles 

de l’atur vigents. 

 

 

 



4. DOCUMENTACIÓ 

Caldrà enviar per correu electrònic (secretaria@iescteib.org) la documentació que es detalla a 

continuació emplenada, signada i escanejada. Posteriorment, en iniciar-se el curs, será 

imprescindible lliurar els originals al tutor o tutora corresponent a més del formulari de 

matrícula també signat. 

La documentació que s’ha d’adjuntar es resumeix en la següent graella segons sigui alumnat nou 

al centre o alumnat que ja ha estat matriculat al centre en el curs anterior. Aquesta 

documentació es troba a la nostra web. 

 

ALUMNAT DE NOVA MATRÍCULA  
 

ALUMNAT QUE JA HA CURSAT ESTUDIS AL 
CENTRE 

− Resguard del pagament de matrícula 

− Full d’autoritzacions 

− Full d’autorització de tractament de 
dades 

− (MENORS O MAJORS D’EDAT, segons 
pertoqui) 

− Fotocòpia de la targeta sanitària de 

− l’alumne/a 

− Fotocòpia del DNI per les dues cares 
de l’alumne/a 

− Fotocòpia del DNI del pare i la mare 
per les dues cares o tutor/a legal 

− Informe (o butlletí) de notes del 
darrer curs 

− Informe del departamento 
d’orientació, si escau 

 
 

− Resguard del pagament de matrícula 

− Full d’autoritzacions 

− Full d’autorització de tractament de 
dades 

− (MENOR S O MAJORS D’EDAT, 
segons pertoqui) 
 

 


