
  

  
  

  
Tot  l’alumnat  assignat  al  centre  en  el  procés  de  preinscripció,  pel curs  acadèmic   2021/22,   ha  de                  
matricular-se   d'acord   amb   les   següents   instruccions:   

  
  

Quan   s'ha   de   fer   la   matrícula?   

  
Si  no  pots  fer  la  matriculació  en  aquestes  dates,  cal  que  presen�s  un  jus�ficant  al  més  aviat  possible  al  mateix                      
centre,   perquè   si   no   es   considerarà   que   renuncies   a   la   plaça   i   la   perdràs.   

  
  

Què   necessito   per   fer   la   matrícula?   

1. Omple   el   següent    formulari:    h�ps://forms.gle/7bPFf3fVcSQNNxgr6   

2. Còpia  del  carnet  de  vacunacions  de  l'alumne/a .  Si  no  es  té  el  carnet  de  vacunacions,  s'ha  d'aportar                   

un  cer�ficat  mèdic  oficial  o  el  carnet  de  salut  de  l'infant  en  el  qual  figurin  les  dosis  de  les  vacunes                      

rebudes  amb  les  dates  corresponents.  Si  el  vostre  fill  o  filla  no  ha  estat  vacunat  per  indicació  mèdica  o                     

per   altres   circumstàncies,   cal   aportar   un   cer�ficat   mèdic   oficial   jus�fica�u.   

3. Resguard   de   l’ingrés    de   la   quota   de   centre:   

  

  

    

  

  
  

Instruccions   matrícula :   NOVA   INCORPORACIÓ   AL   CENTRE   -   ESO   
  

Curs   2021-22   

● Alumnat   de    1r   ESO :    del   14   al   18   de   juny   
● Alumnat   de    2n   a   4t   d’ESO :    del   28   de   juny   al   2   de   juliol   

➔ Import   de   la   quota    110€     ( inclou:   Assegurança   escolar,   material   escolar,   
llibres   socialitzats   i/o   llicències   digitals,   sor�des   didàc�ques,...)   

➔ ES48   0049   6005   4126   1603   9649    (Banc   de   Santander:   Av   Josep   
Tarradellas,   32)   

Titular   del   compte :   Ins�tut   Nicolau   Copèrnic   

Concepte:    ESO_Nom   i   cognoms   de   l'alumne/a   

https://forms.gle/7bPFf3fVcSQNNxgr6


  

  
També   s’ha   d’aportar   la   següent   documentació   (si   ja   es   va   presentar   amb   la   preinscripció,   no   cal   tornar-la   a   presentar):   

  

  
● Fotocòpia   del   DNI    o   NIE   de   la   persona   sol·licitant   ( pare,   mare,   tutor/a   o   guardador/a   de   fet )   

● Fotocòpia   del   DNI    o   NIE   de   l' alumne/a   

● Fotocòpia   de   la   TIS    (targeta   sanitària)   

● Fotocòpia    del     llibre   de   família    o   altres   documents   rela�us   a   la   filiació   

  

  

Com   s’ha   de   fer   la   matrícula?   

● Presencialment    AMB   CITA   PRÈVIA :   
  

  

● Telemà�cament,    enviant   un   correu   amb   tota   la   documentació   requerida   al   punt   anterior:   
secretaria.copernic@copernic.cat :   

  

  
  

  
  

Addicionalment,   si   voleu  fer-vos   socis   de   l'AFA,   la   quota   serà   de  20 €  ( ser   soci   de   l'AFA   dóna   dret   a   
descomptes   en   les   inscripcions   a   les   ac�vitats   extraescolars   i   taller   d'estudi   assis�t   gratuït):   

  

  

  

  
  

● Cita   prèvia   

● 937807517   

Títol   correu :    “ Nova   incorporació   ESO:   Nom   i   cognoms   de   l’alumne/a ”   

➔ ES55   0182   8110   4002   0217   2062   (BBVA)   

Concepte :    AFA_Nom   i   cognoms   de   l'alumne/a   

mailto:secretaria.copernic@copernic.cat
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:03_Oblig,08034059

