
CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA CURS 2021-2022
2n, 3r i 4t  d’ESO 

TOT L'ALUMNAT D'ESO ha de confirmar la matrícula el mes de juny-juliol, encara que 
s'hagi de presentar a la convocatòria de setembre (a excepció de l'alumnat de 4t d'ESO 
que no promociona)

DATES DE MATRÍCULA:               del  24  de juny  al  2  de juliol
 7  de setembre (repetidors de 4t)

DOCUMENTACIÓ PER CONFIRMAR LA MATRÍCULA

• Justificant de l'aportació dels alumnes per al desenvolupament d’activitats lectives (inclou 
assegurança escolar pels alumnes d'ESO): ..............................................30 €
Inscripció voluntària a l'APIMA de l'IES Xarc:..............................................   6 €

Podeu realitzar el pagament mitjançant:
- Caixers automàtics de La Caixa (veure les instruccions adjuntes)
- Transferència  online a la compta corrent  número ES87 2100 4508 8022 0000 2746 de La 
Caixa  (anoteu el nom de l'alumna/e i  el curs)

   Bonificacions  del pagament de l'aportació dels alumnes:
 Família nombrosa / monoparental  general:   50% del total. La condició s'ha d'acreditar documentalment 
enviant el justificant al correu-e: secretaria@iesxarc.es
 Exempcions del pagament de l'aportació dels alumnes (No han de pagar): Membres de família en situació  
de  vulnerabilitat  econòmica,  família  nombrosa  i  monoparental  de  categoria  especial.   Persones  amb  una  
discapacitat igual o superior al 33%. Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills 
que en depenen. Joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació i en acolliment familiar. Persones privades de 
llibertat.  Reexpedició per rectificació de la menció del  sexe en el  registre civil.  La condició s'ha d'acreditar    
documentalment enviant el justificant al correu-e: secretaria@iesxarc.es  

• NOMÉS   SI  HEU CANVIAT DE SITUACIÓ FAMILIAR, DOMICILI,  TELÈFON o CORREU-E  ompliu el 
formulari  de  canvi  de dades personals signat pel  pare /mare / tutor-a i  enviau-lo al  correu-e: 
iesxarc@iesxarc.es 

• 1 Foto carnet amb el nom i llinatges al darrera (Només l'alumnat de 3r d'ESO. Lliurar al tutor/a el 
dia de la presentació)

PROCEDIMENT PER CONFIRMAR LA MATRÍCULA

• La matrícula queda confirmada amb el pagament i  amb la prematrícula ja realitzada per tot 
l'alumnat i en possessió del centre. NO CAL PASSAR PEL CENTRE a entregar cap document. 

• El transport escolar queda prorrogat automàticament del curs anterior. Si heu de fer algun canvi,  
posau-vos en contacte amb la Secretaria del centre (Tel. 971339500 / iesxarc@iesxarc.es)

• Si ens heu d'enviar un correu-e, per favor, a l'apartat "Assumpte" anoteu el nom complet i el  
curs de l'alumna/e.

ALUMNAT DEL 
CENTRE
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