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MATRÍCULA    -    BATXILLERAT 

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari (en cas 
contrari, es considera que es  renuncia a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes 
justificades). 

Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés.   La 
matrícula s'anul·la si abans de l'inici del curs no es presenta la documentació pendent. 

 Resguard del títol de graduat en ESO o un d'equivalent a efectes acadèmics. 

 Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o 

convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant 

acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs 

acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació. 

 Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de 

preinscripció. 
 Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TIS). 

 Original i fotocòpia del DNI, NIE, o passaport de l’alumne/a. 

 Una foto mida carnet. 
 Fulls de Confirmació de Matrícula: 1r Batx., 2n Batx., Autoritzacions d’imatges, Autorització de 

sortides,  i Carta de Compromís Educatiu. (Recollir a la consergeria del centre o descarregar als 

enllaços). 
 Fotocòpia del número de compte bancari. 

Si, després del procés ordinari de matrícula, queden places vacants, el centre les ofereix seguint l'ordre de la llista 

d'espera als alumnes que no s'han pogut admetre inicialment, fins al 25 de setembre de 2019. 

L’Institut Bellvitge emetrà un rebut a càrrec del número de compte indicat al Full de confirmació de plaça. El rebut 

de 140€ per a la modalitat d’Arts o 70€ per a la resta de modalitats, s’emetrà la primera quinzena de juliol. 

La quota inclou:      

 Pagament dels dossiers i fotocòpies que es lliurin durant tot el curs. 

 Agenda escolar 2019 – 2020. 

 Assegurança escolar. 

 Llicència digital exercicis d’anglès. 

 Material fungible en el cas de matrícula per a la modalitat d’Arts.  

L’Institut facilitarà un correu e-mail per a cadascun/a dels/de les alumnes del centre. A part, és obligatori per 

confirmar la plaça que es faciliti al centre els correus electrònics del pare i la mare o tutor/a de l’alumne/a en el full 

de confirmació de plaça, doncs serà el mitjà oficial de comunicació entre famílies i centre. 

La signatura de la Carta de Compromís Educatiu així com de la resta d’Autoritzacions, tindran una validesa per a 

tota l’escolaritat de l’alumne/a en aquest centre.  Per a qualsevol modificació, s’haurà de notificar a la Secretaria de 

l’Institut. 

 Horari secretaria: 

                      Matins: de 9:00h a 14:00h                   

. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/calendari/
http://www.ibellvitge.net/web/wp-content/uploads/2019/05/Full-confirmació-plaça-1r-Batx-definitiu.pdf
http://www.ibellvitge.net/web/wp-conte
http://www.ibellvitge.net/web/wp-content/uploads/2019/05/Autorització-imatge.pdf
http://www.ibellvitge.net/web/wp-content/uploads/2019/05/Autoritzacio-sortides-batxillerat.pdf
http://www.ibellvitge.net/web/wp-content/uploads/2019/05/Autoritzacio-sortides-batxillerat.pdf
http://www.ibellvitge.net/web/wp-content/uploads/2019/05/Carta-Compromís-Educatiu.pdf

