INSTRUCCIONS PER A LA MATRICULACIÓ DE L'ALUMNAT DE BATXILLERAT

Tots els alumnes assignats al centre en el procés de preinscripció per al
2020/21 han de matricular-se d'acord amb les següents instruccions.

proper curs acadèmic

Període de matrícula: del 8 al 14 de juliol
Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 09:30 a 13:30
L'alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça
adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

•
•
•

Atenció telefònica per dubtes i cita prèvia:
937807517
Enviament documentació:
a8034059@xtec.cat
Més informació:
copernic.cat

ESCOLLIU LES MATÈRIES DE MODALITAT
• Matèries
• Matèries

per a 1r batxillerat: https://forms.gle/2hB2hUdUMuAKrFvR8
per a 2n batxillerat: https://forms.gle/DccXXFxz4NFvK4wEA

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Alumnes que NO van presentar la preinscripció en el nostre centre:
•

Resguard del ingrés o ingressos realitzats al Banc Santander

•

Resguard del títol acreditatiu per a l’accés a batxillerat (ESO)

•

Original i fotocòpia del DNI, NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document
electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers
comunitaris.

•

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la
resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ( menors d’edat)

•

Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en
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el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat
del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris. (menors d’edat
•

Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena.

Alumnes que SÍ van presentar la preinscripció en el nostre centre:
•

Resguards dels ingressos de les quotes d’inscripció realitzades.

•

Resguard del títol acreditatiu per a l’accés a batxillerat (ESO)

INSTRUCCIONS DE PAGAMENT
Pagament quota inscripció 2020/21: 90€ abans del 16/07/20 (la quota de centre inclou: Assegurança escolar,
material escolar, llibres socialitzats i/o llicències digitals, sortides didàctiques,...)

Transferència o ingrés:
ES48 0049 6005 4126 1603 9649
Concepte:Bat_Nom i cognoms de l'alumne
Titular: Institut Nicolau Copèrnic
Banc de Santander: Av Josep Tarradellas, 32 (Horari: 8:30 a 10:30)
Per fer-se socis de l'AMPA, la quota serà de 20€ (recordeu que ser soci de l'AMPA dóna dret a descomptes en les
inscripcions a les activitats extraescolars i taller d'estudi assistit gratuït):
C/C AMPA :
BBVA: ES55 0182 8110 4002 0217 2062
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